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Abstract 
 

Regulation relating to land procurement in Indonesia, do 
not give a definition of common interests. It just gives 
criteria or type of activities which are included within the 
scope of public interest. As expressed by Gunanegara, that 
it is very difficult to give a definition of public interest, 
because it is very abstract. Therefore, in the 
implementation phase, the criteria of public interest can be 
an overarching land procurement activities. Regulation of 
the land acquisition using a mixtureof general guide and 
list of public interest provision.  
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Pendahuluan  
 
Pertambahan penduduk di Indonesia akan berimplikasi pada 
meningkatnya kebutuhan  fasilitas umum yang berkaitan dengan  
sarana transportasi, perumahan, pendidikan  dll.  Pemenuhan fasilitas 
tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan tanah sebagai satu 
modal dasar. Hampir tidak ada  kegiatan pembangunan yang tidak 
memerlukan tanah, sehingga tanah  memegang peran penting, bahkan 
berhasil dan tidaknya pembangunan fisik, sangat ditentukan oleh 
ketersediaan tanah.  
 
Dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan tanah tersebut, pemerintah 
sebagai pemegang hak menguasai negara mempunyai kewajiban untuk 
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mengadakannya . Hal ini terlihat nyata dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) UUPA, 
bahwa negara diberi wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan 
peruntukan dan penggunaan BARA.  Untuk memenuhi tuntutan, tidak 
jarang bahwa tanah  yang dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum 
sebagai hak privat terkena program pemenuhan tersebut. Maka melalui 
peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah, pengambil alihan 
hak privat tersebut dilaksanakan dengan alasan untuk kepentingan 
umum. Ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, yakni pertama, dilakukan dengan cara 
biasa, yakni melalui jual beli, tukar menukar dll, kedua, dilakukan 
dengan melalui lembaga pengadaan tanah dan, ketiga, dilakukan 
melalui lembaga pencabutan hak atas tanah.  
 
Pengambilan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum, kadang 
mencederai masyarakat, karena pemanfaatan tanah yang diambil oleh 
Pemerintah tidak sebagaimana rencana semula, bahkan cenderung 
melahirkan kesengsaraan masyarakat bekas pemegang hak. Tidak 
jarang dengan dalih kepentingan umum, tanah masyarakat digunakan 
untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, misalnya kebutuhan 
pembangunan industri, pembangunan pusat pembelanjaan (mall) yang 
hanya akan dimanfaatkan oleh segelintir golongan saja. Demikian juga 
tidak jarang pengambil alihan tanah ini akan menyisakan 
permasalahan hukum. Gunanegara menyatakan bahwa problematika 
berkaitan dengan pengadaan tanah, tidak hanya masalah yuridis  
semata, akan tetapi berkembang menjadi maslah sosio-kultural dan 
ekonomi-politik .1  
Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah kriteria kepentingan 
umum, khususnya bagaimana peraturan perundangan yang berkaitan 
dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan telah 
mengatur kriteria tersebut. Tanpa adanya kriteria yang jelas mengenai 
kepentingan umum, akan dapat menimbulkan berbagai penafsiran  
untuk mengisi kriteria tersebut. Jika hal ini dilakukan, tidak mustahil 
bahwa setiap kegiatan dapat dinaungi dengan dalih untuk kepentingan 
umum. Lebih jauh lagi akan menjadikan pemegang hak atas tanah 
sebagai korbannya .  
Melalui tulisan ini akan dicoba digali kriteria kepentingan umum yang 
ada dalam peraturan pengadaan tanah yang pernah berlaku di 
Indonesia. 
 
                                                 
1 Gunanegara , Rakyat  & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembanguan , PT 
Tatanusa, Jakarta,2008, hal 5 
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Dasar Yuridis Pengambil Alihan  Tanah Oleh Pemerintah. 
 
Sebagaimana ditetapkan  oleh UUD RI Tahun 1945, negara diberi 
kewajiban untuk mengadakan pembangunan guna mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah 
satu pembangunan yang perlu dilakukan adalah pembangunan sarana 
fasilitas umum, misalnya :  jalan, jembatan, sarana olah raga, fasilitas 
pendidikan dll .  Tentu pembangunan fasilitas tersebut tidak luput dari 
penyediaan tanah oleh Pemerintah. Pengadaan tanah  untuk 
kepentingan umum ini mestinya harus dilandaskan pada dasar 
kewenangan yang diberikan oleh hukum. Uraian dibawah ini akan 
memaparkan siapa dan dengan dasar apa penyediaan tanah untuk 
kepentingan umum ini dapat dipenuhi. 
 
Pasal 33 ayat (3)  UUD RI  berbunyi : ”Bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Ayat tersebut 
bermakna mewajibkan pada Negara untuk mengatur pemilikan tanah 
dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh NKRI 
digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ayat tersebut 
nyata bahwa hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan penguasaan, 
bukan pemilikan . Hal ini sangat berbeda sekali dengan hukum agraria 
kolonial yang menciptakan hubungan pemilikan antara negara dengan 
tanah, dengan tercermin adanya asas domein verkllaring. 
Dengan berlandaskan pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUDRI 1945, 
diundangkanlah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria pada tanggal 24 September 
1960 yang kemudian dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria 
(UUPA). Undang Undang ini hanya mengatur hal yang pokok-pokok 
saja, sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam peraturan 
perundangan yang lain baik dalam bentuk undang-undang, peraturan 
presiden, keputusan presiden, peraturan menteri dll. 
Hubungan penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam 
dari Pasal 33 ayat    (3) UUDRI ditegaskan pula dalam Pasal 2 ayat (1) 
yang menyatakan : ”Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan yang tertinggi 
dikuasai oleh Negara”. Dari pasal ini nampak jelas bahwa hubungan 
antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam adalah dalam 
hubungan hak menguasai. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UUPA 
memberikan penafsiran otentik mengenai kewenangan yang muncul 
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dari hak menguasai Negara  yakni negara mempunyai kewenangan 
untuk : 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut ; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 

Dengan mengacu pada kewenangan tersebut, maka nyata bahwa 
negara mempunyai kewenangan untuk mengelola bumi, air dan 
kekayaan alam. Tentu dalam melakukan pengelolaan tersebut perlu 
alat perlengkapan, baik berupa  organisasinya (badan penyelenggara) 
maupun pengaturannya.  
Melalui kewenangan ini, negara mempunyai kekuasaan untuk 
membuat peraturan yang menjadi landasan  guna mengambil alih 
tanah individu / privat untuk memenuhi kebutuhan tanah guna 
pembangunan untuk kepentingan umum. Atas dasar kewenangan 
inilah  pernah diundangkan peraturan–peraturan yang berkaitan 
dengan pencabutan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 
sebagaimana UU No 20 Tahun 1961, PMND No 15 Tahu 1975, 
PMDN No 2 Tahun 1972, KEPPRES No 55 Tahun 1983, PERPRES 
No 36 Tahun 2005 dan PERPRES No 65 Tahun 2006 serta UU No 2 
Tahun 2012  
 
Disamping itu, dasar pengambil alihan tanah privat dapat juga 
ditemukan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak 
atas tanah mempunyai fungsi sosial.  
Bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, telah menjadi asas 
Hukum Agraria Indonesia. Esensi fungsi sosial dari hak atas tanah 
adalah bahwa tanah harus digunakan dan penggunaan tersebut harus 
sesuai dengan sifat dan ciri tanah yang bersangkutan. Penggunaan 
tanah tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi, terlebih jika 
penggunaan tersebut akan mendatangkan kerugikan dari masyarakat. 
Dengan demikian terkandung maksud bahwa tanah sekalipun dapat 
dimiliki secara pribadi, tidak berarti bahwa pemegang hak atas tanah 
dapat menggunakan tanah tersebut hanya untuk memenuhi 
kepentingan pribadinya saja tanpa memperhatikan kepentingan umum. 
Oleh karena itu yang menjadi titik pokok dari fungsi sosial atas tanah 



Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April  2012 
 

 

43 

tidak lain adalah mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan baik 
bagi pemegang hak maupun masyarakat.  
UUPA tidak menjelaskan secara kongkrit mengenai fungsi sosial, 
lebih lanjut berkaitan dengan fungsi soisal hak atas tanah, Gunanegara 
menyatakan bahwa esensi fungsi sosial dalam hak atas tanah adalah 
apabila penggunaannya 2: 

1. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi. 
2. memperhatikan keadaan dan sifat haknya. 
3. bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi yang 

mempunyai maupun bagi masyarakat 
 
Prinsip bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial merupakan 
adopsi dari hukum adat. Masyarakat adat menempatkan tanah tidak 
hanya untuk memenuhi kebutuhan individu pemegang hak, akan tetapi 
juga untuk kepentingan kolektif. Dalam hukum adat segala kegiatan 
yang menyangkut tanah tidak dapat dilepaskan dari sifat gotong 
royong sebagai cerminan fungsi sosial . Jika hak milik diterlantarkan, 
akan merugikan seluruh masyarakat dalam lingkungan persekutuan 
yang bersangkutan. Menelantarkan tanah  merupakan pelanggaran 
yang menyalahi tujuan diberinya hak untuk menguasai tanah tersebut.3  
Bila dicermati sifat dari hak ulayat, kontinyuitas pengelolaan tanah 
menjadi tolok ukur yang penting untuk menentukan hubungan antara 
si pengelola dengan tanahnya. Jika  ada kontinyuitas pengelolaan 
tanah, akan menimbulkan hubungan yang erat antara pengelola tanah 
dengan tanahnya, maka hak milik atas tanah akan diakui, sebaliknya 
jika tidak ada kontinyuitas dalam pengelolaan tanah, akan 
mengakibatkan hubungan antara pihak yang menguasai tanah  dengan 
tanahnya menjadi renggang, maka hak ulayat yang akan menjadi lebih 
kuat. Oleh karena itu dalam hukum adat jika tanah diterlantarkan, 
maka   akan tercipta  hak ulayat ulayat di atas tanah tersebut.   
Fungsi sosial dari tanah dalam hukum adat juga  terlihat dalam ”sistem 
ngasak”, pemilik tanah sengaja  tidak mengambil seluruh padi si 
sawah saat panen, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan 
kepada orang lain (tetangga) untuk mengambil  padi dan ikut 
menikmati hasil sawahnya. Pengadopsian  hukum adat dalam UUPA, 
dituangkan dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa  : ” Hukum 
agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, 

                                                 
2 Ibid , hal 77 
3 Andrian Sutedi , Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan 
Tanah Untuk Pembangunan , Sinar Grafika , Jakarta , 2006 : 77. 
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yang berdasarkan pada atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam 
undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala 
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada 
hukum agama”. 
 
Terhadap fungsi sosial ini, Andrian Sutedi menyatakan bahwa dengan 
mencermati Pasal 6 UUPA dari segi lingkupnya, konsepsi fungsi sosial 
mempunyai dua arah pandangan yakni pertama fungsi sosial atas 
tanah mempunyai arti yang luas, karena ditujukan tidak hanya 
terhadap hak milik akan tetapi juga terhadap semua hak atas tanah 
lainnya,  kedua fungsi sosial atas tanah justru memiliki arti yang 
sempit karena hanya ditujukan pada hak atas tanah saja, tidak terhadap 
hak agraria lainnya.4 Terhadap pendapat ini, AP Parlindungan 
mempunyai pandangan yang berbeda, bahwa  fungsi sosial harus 
ditafsirkan terhadap seluruh pasal UUPA, sehingga fungsi sosial tidak 
hanya ditujukan pada hak atas tanah saja, akan tetapi UUPA hendak 
meperlakukan fungsi sosial terhadap seluruh obyeknya, yaitu bumi, 
air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya .5 
Dalam perkembangannya makna tanah mempunyai fungsi sosial 
mengalami pergeseran. Hasil  penelitian Yusriadi, menyatakan bahwa 
dalam lingkungan industri telah terjadi perubahan fungsi sosial atas 
tanah, bahwa tanah tidak lagi mempunyai fungsi sosial, akan tetapi 
berubah menjadi individual semata.6  Lebih lanjut  beliau menyatakan 
bahwa ada  beberapa faktor  yang menyebabkan terjadinya perubahan 
fungsi sosial hak milik di warga masyarakat sekitar wilayah industri 
yakni 7 : 

1. Pembangunan industri  meningkatkan kebutuhan tanah. 
2. Banyaknya alih fungsi lahan , dari lahan pertanian menjadi non 

pertanian. 
3. Pembangunan industri menyebabkan perubahan sosial 

dikalangan warga masyarakat, yakni munculnya nilai-nilai  
sosial baru dalam masyarakat. Misalnya : perilaku gotong 
royong, hidup dan berlakunya hukum adat, masyarakat yang 

                                                 
4 Ibid , hal 81 
5 AP Parlindungan, Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria, Alumni, 
Bandung , 1980 : 66 
6 Yusriadi,  Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, Genta 
Publishing, Yogyakarta , 2002 : 229 
7 Ibid , hal 231 
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bersifat agraris, digantikan dengan kegiatan sosial dan ekonomi 
warga masyarakat yang lebih berbasis perkotaan. 

4. Munculnya nilai sosial baru  akan menggantikan nilai sosial 
lama yang dianut UUPA menyebabkan kepemilikan tanah 
menjadi berubah dari fungsi sosial ke fungsi individual 

5. Adanya fakta pemilikan tanah bersifat individual dan telah 
mengabaikan fungsi sosial hak atas tanah, merupakan indikasi 
adanya perubahan  fungsi sosial tersebut. Hak milik atas tanah 
dimaknai sebagai hak individual semata, sebagai dasar bagi 
eksistensi dirinya, nilai-nilai kehormatan, kebanggaan dan 
keberhasilan pribadi. 

6. Tanah menjadi lebih mempunyai nilai ekonomis sebagai akibat 
pembangunan berbagai indistri 

7. Pengadaan tanah melalui acara pembebasan tanah untuk 
kepentingan industri, fungsi sosial hak atas tanah dari sisi  
Pemerintah dan pengusaha dimaknai dengan untuk kepentingan 
umum, sedangkan disisi masyarakat, hal tersebut berubah 
menjadi konsep individual, selanjutnya memunculkan 
kebebasan penuh bagi pemegang hak. 

8. Alih fungsi tanah menjadi lebih banyak, sebagai akibat 
pembebasan tanah untuk kepentingan industri, berakibat pada 
pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan perencanaan 
semula, sehingga tidak dijalankan fungsi sosial atas tanah. 

 
Disamping dua landasan terurai diatas, berdasar Pasal 18 UUPA 
dimungkinkan Pemerintah mengambil alih tanah privat. Tanah tidak 
hanya untuk kepentingan individu, akan tetapi juga  untuk kepentingan 
nasional, maka dimungkinkan berdasarkan prinsip ini, negara 
mengambil tanah dari individu dengan dalih untuk kepentingan umum. 
Pasal 18 UUPA telah memberikan dasar untuk itu, yakni bahwa untuk 
kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara  serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, 
dengan cara memberi ganti  kerugian yang layak dan menurut cara 
yang diatur dengan Undang-undang.  
Dengan mengacu pada Pasal 18 UUPA tersebut, nampak bahwa 
pengambil alihan tanah oleh Pemerintah harus memenuhi syarat  :  

1. pengambil alihan tersebut untuk kepentingan umum 
2. didasarkan pada undang undang 
3. dengan pemberian ganti kerugian 
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Disamping diatur dalam Pasal 18 UUPA, ada beberapa pasal yang 
berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam 
: 

a. Pasal 27 UUPA   sub a point 1  yang menyatakan bahwa hak 
milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena 
pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA 

b. Pasal  34 UUPA  point d, yang menyatakan bahwa hak guna 
usaha hapus karena dicabut untuk kepentingan umum, 
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No 40 Tahun 1996  
dalam Pasal 17 ayat (1) point d ,yang menegaskan bahwa hak 
guna usaha hapus karena dicabut berdasarkan UU No 20 Tahun 
1961 

c. Pasal 40 UUPA point d yang menyatakan bahwa hak guna 
bangunan hapus karena dicabut untuk kepentingan umum yang 
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam  PP No 40 Tahun 1996 
Pasal 35 ayat (1) point d yang menyatakan bahwa hak guna 
bangunan hapus, karena dicabut berdasarkan UU No 20 Tahun 
1961. 

d. Pasal 55 ayat (1) sub d PP no 40 Tahun 1996, bahwa hak pakai 
hapus karena dicabut berdasarkan UU No 20 Tahun 1961. 

 
Jika dicermati makna yang terkandung dalam Pasal 18 UUPA, yakni 
jaminan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Disamping 
diatur dalam UUPA, perlindugan hak perorangan atas tanah juga 
ditemukan dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan  bahwa : 

1. Setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik. 
2. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang - 

wenang dan melawan hukum 
3. Hak milik mempunyai fungsi  sosial. 

Selanjutnya Pasal 37 ayat (2)  Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan bahwa : bahwa 
pencabutan hak milik untuk kepentingan umum, hanya diperbolehkan 
dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
Dari makna Pasal 37 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hak milik  
(harus ditafsirkan termasuk juga hak atas tanah, karena hak atas tanah 
juga merupakan hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh subyek 
hukum)  dapat dicabut dengan syarat : 
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a. untuk kepentingan umum 
b. dengan mengganti kerugian  
c. berdasarkan peraturan perundangan. 

Sehubungan dengan syarat point c, jika berkaitan dengan tanah, tentu 
saja undang undang yang dimaksud adalah UU No 20 Tahun 1961 
Tentang Pencabutan Haak Atas Tanah Serta Benda–benda Yang 
Berada Di atasnya. 
 
Kriteria  Kepentingan Umum . 
Salah satu cara pemenuhan kebutuhan negara atas tanah dapat 
dilakukan melalui lembaga pengadaan tanah. Hal ini berarti bahwa 
negara mengambil hak privat (atas tanah) dari pemiliknya dengan cara 
pelepasan hak secara sukarela dari pemiliknya dengan memberikan 
kompensasi berupa ganti kerugian berdasar peraturan perundangan 
yang berlaku.  
Dalam peraturan yang melandasi pengambil alihan tanah oleh negara, 
banyak istilah yang digunakan yakni fungsi sosial , kepentingan umum 
dan kepentingan pembangunan. Istilah tersebut kadang dipakai untuk 
melegalkan pengambil alihan tanah oleh pemerintah untuk memenuhi 
keperluan tanah guna kegiatan investasi .  
Konsep kepentingan umum tidak pernah dirumuskan dengan memadai 
dalam hukum positif, hal ini sebagai konsekwensi dari konsep 
kepentingan umum yang tidak dapat didefinisikan pengertiannya . 
Kepentingan umum hanya konsep yang dapat ditetapkan kriterianya 
saja, dan tidak dapat dirumuskan  pengertiannya. Kepentingan umum 
adalah konsep hukum yang kabur, hanya untuk alasan praktis konsep 
kepentingan umum diterapkan.8  
Menurut Michael G Kitay, doktrin kepentingan umum dalam berbagai 
negara diungkapkan dalam dua cara yakni 9 : 
                  1.Pedoman umum  (General Guide) 

Dalam hal ini negara hanya menyatakan bahwa pengadaan 
tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum (public 
purpose). Istilah public purpose dapat juga berubah, 
misalnya public menjadi social, general, common atau 
collective. Sedangkan kata purpose diganti menjadi need, 
necessity, interest, funtion, utility, atau use. Negara yang 
menggunakan pedoman umum ini, biasanya tidak secara 

                                                 
8 Gunanegara , op cit , hal 75 
9 Michael G Kitay ( 1985 : 40 ) dalam Adrian Sutedi , Implementasi Prinsip  
Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan 
Pertama , Sinar Grafika, Jakarta  , 2007 ; hal 6 8  
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eksplisit mencantumkan kegiatan yang termasuk 
kepentingan umum. Pengadilan yang secara kasuistis 
menentukan apa yang disebut sebagai kepentingan umum. 
2.Ketentuan-Ketentuan Daftar. 
Daftar ini secara eksplisit mengidentifikasi kepentingan 
umum itu. Misalnya : sekolah, jalan, bangunan pemerintah. 
Kepentingan yang tidak tercantum dalam daftar tersebut, 
tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengadaan tanah. Namun 
demikian kerap kali kedua pendekatan tersebut 
dikombinasikan dalam rencana pengadaan tanah .10 
 

Hal senada dikemukakan oleh Maria Sumardjono menyatakan bahwa 
kepentingan umum dapat dijabarkan dalam 2 hal yakni 11:  

a. berupa pedoman umum yang menyebutkan bahwa 
pengadaan tanah dilakukan berdasarkan alasan kepentingan 
umum melalui berbagai istilah . Karena berupa pedoman ,hal 
ini dapat mendorong eksekutif secara bebas menyatakan 
suatu proyek memenuhi persyaratan kepentingan umum. 
b. penjabaran kepentingan umum dalam daftar kegiatan .  
Dalam praktek kedua cara ini sering ditempuh secara 
bersamaan. 
  

Selanjutnya Maria SW Soemardjono menyatakan bahwa konsep 
kepentingan umum harus memenuhi dua hal yakni pertama 
peruntukannya, yakni ditujukan untuk kegiatan apa  dan kedua 
kemanfaatannya, apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi 
masyarakat 12.  
Gunanegara mengidentifikasi ada 6 (enam) syarat kepentingan umum 
yakni :13 
 
 
1. Dikuasai dan / dimiliki oleh negara. 

                                                 
10 Michael G Kitay ( 1985 : 40 ) dalam ibid , hal 69 
11 Maria Sumardjono , Perpres No 36 / 2005 : Dampaknya Bagi Kepentingan Umum 
, Kompas 16 Juni 2005 
12 Maria SW Soemardjono, Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik. 
Sebuah Catatan untuk Makalah Chatdijdjah Dalimunte < Konsep Akademis Hak 
Milik Atas Tanah Menurut UUPA , Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum 
Agraria III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara-Badan Pertanahan Nasional 
, Medan 19-20 September , 1990, hal 13 
13 Gunanegara , op cit , hal 80 
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Kepentingan umum dapat dilihat dari perspektif  pemilikan, artinya 
bahwa apapun tindakan negara, apabila untuk dimiliki negara, 
berarti tindakan itu untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara 
dapat diartikan sebagai hak milik bangsa Indonesia yang 
penguasaan, penggunaan, pemanfaatan serta peruntukannya 
ditujukan kepada kepentingan bersama bangsa yang diatur dan 
dikelola oleh negara.14 

2. Tidak boleh diprivatisasi 
Berkaitan dengan konsep pemilikan dan penguasaan negara adalah 
untuk kpentingan umum, maka tidak dapat diprivatisasi . Larangan 
demikian dapat dipahami karena dengan adanya privatisasi telah 
membatasi publik dalam menggunakan benda-benda tersebut . 
Kepentingan umum mengharuskan semua orang dapat mengakses / 
memanfaatkan / menggunakan secara bebas tanpa batasan .15 

3. Tidak untuk mencari keuntungan 
Bahwa tugas–tugas umum baik langsung maupun tidak langsung 
yang ditujukan untuk kepentingan umum diorientasikan tidak 
untuk mencari keuntungan. 

4. Untuk kepentingan lingkungan hidup 
Gunanegara memberikan rasionalisasi bahwa seluruh public good 
yang dikuasai / dimiliki negara dapat dimanfaatkan dan 
dipergunakan tidak hanya untuk rakyat akan tetapi juga untuk 
seluruh umat manusia. Oleh karenanya public good yang  
merupakan natural resources, perlu dilestarikan. Dengan demikian 
tindakan negara yang  diperuntukan lingkungan hidup adalah 
termasuk utnuk kepentingan umum. 

5. Untuk tempat ibadah / tempat suci lainnya 
Negara membangun tempat ibadah merupakan pelaksanaan amanat 
UUDRI 1945, dimana  beribadah merupakan hak setiap 
warganegara Indonesia. Dengan demikian pembangunan untuk 
tempat ibadah merupakan pembangunan untuk kepentingan umum. 

6. Ditetapkan dengan undang undang. 
Agar ada legitimasi bahwa suatu kegiatan adalah untuk 
kepentingan umum  adalah ditetapkan dalam undang-undang.  
Pengaturan untuk kepentingan umum tidak dapat ditetapkan oleh 
peraturan yang tatarannya lebih rendah dari undang-undang.16 

                                                 
14 Ibid , hal 83 
15 Ibid , hal 81 
16 Ibid , hal 87 
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Adrian Sutedi menyatakan bahwa kriteria kepentingan umum 
setidaknya meliputi : sifat kepentingan umum, bentuk kepentingan 
umum dan ciri kepentingan umum. 
 
Pengaturan Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan 
Tanah di Indonesia . 
Esensi penting dalam proses pengadaan tanah  bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum adalah adanya partisipasi 
masyarakat dan adanya  hak siapapun untuk menggunakan jalur 
pengadilan. Definisi kepentingan umum sangat abstrak, sehingga tidak 
ada yang dapat mengklaim bahwa itu kepentingan umum. Jadi jika ada 
gugatan mengenai kepentingan umum, maka tugas pengadilanlah yang 
akan memutuskan apakah itu kepentingan umum atau tidak. Dengan 
demikian keputusan itu kasus per kasus. Kalau dalam pencabutan HAT 
sudah ditetapkan presiden diikuti oleh gugatan kepengadilan, maka 
siapaun tidak boleh melakukan aksi sepihak dan semua pihak harus 
menghormati putusan pengadilan. 
Dalam perkembangannya prinsip kepentingan sosial dipakai sebagai 
landasan yuridis oleh negara untuk mengambil alih tanah dari 
masyarakat. Tanah mempunyai peran penting bagi mata pencaharian 
seseorang, sehingga fungsi sosial harus pula dikaitan dengan apakah 
seseorang kehilangan pencarian nafkahnya tidak. Disisi lain Pasal 27 
(2) UUDRI 1945 menyatakan bahwa : tiap warganegara  berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan 
menghubungkan keduanya, maka perlu dipikirkan bahwa jangan 
sampai kepentingan umum mengabaikan pasal 27 (2) UUDRI 1945. 
Pasal 27 (2) merupakan kreiteria penting untuk menentukan batas 
toleransi pengambil alihan  tanah oleh negara dengan acara untuk 
kepentingan umum. Pengambil alihan jangan sampai mengakibatkan 
pihak yang kehilangan tanahnya kehilangan pekerjaan atau menurun 
derajad penghidupan yang layak.17  
 
Sehubungan dengan peraturan berkaitan pengambil alihan tanah milik 
privat oleh pemerintah, telah ada beberapa peraturan perundangan 
yang diundangkan di Indonesia untuk menjadi landasan legalisasi 
pengambil alihan tersebut yakni : 

a. UUPA, tertuang dalam : 
- Pasal 18 yang menyatakan bahwa  :”Untuk kepentingan umum 

termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan 
                                                 
17 Ari Purwadi , Implikasi Pencabutan Hak Atas Tanah Terhadap Perlindungan 
HAM, ejournal , umm.ac.id / index.php / legality/ download / 295 / 307 
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bersama dari rakyat,  hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
memberi ganti kerugian yang  layak dan menurut cara yang 
diatur dengan undang-undang”. 

- Pasal Pasal 27 UUPA   sub a point 1  yang menyatakan bahwa 
hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena 
pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA 

- Pasal  34 UUPA  point d, yang menyatakan bahwa hak guna 
usaha hapus karena dicabut untuk kepentingan umum, kemudian 
dijabarkan lebih lanjut dalam  Pasal 17 ayat (1) point d PP No 40 
Tahun 1996  yang menegaskan bahwa hak guna usaha hapus 
karena dicabut berdasarkan UU No 20 Tahun 1961 

- Pasal 40 UUPA point d yang menyatakan bahwa hak guna 
bangunan hapus karena dicabut untuk kepentingan umum yang 
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam  Pasal 35 ayat (1) point d 
PP No 40 Tahun 1996   yang menyatakan bahwa hak guna 
bangunan hapus, karena dicabut berdasarkan UU No 20 Tahun 
1961. 

- Pasal 55 ayat (1) sub d PP no 40 Tahun 1996, bahwa hak pakai 
hapus karena dicabut berdasarkan UU No 20 Tahun 1961. 

 
Dari pasal-pasal UUPA tersebut diatas, tidak ada satu pasalpun 
yang menjelaskan apa makna dan kriteria kepentingan umum. 
Hanya dari Pasal 18 UUPA terlihat  bahwa ada beberapa 
kepentingan yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengambil 
alih tanah rakyat yakni : 
- kepentingan umum 
- kepentingan negara 
- kepentingan bangsa  
- kepentingan bersama dari rakyat 
Terhadap keempat kepentingan tersebut, Pasal 18 UUPA tidak 
memberikan prioritas kepentingan, akan tetapi mensejajarkan 
keempatnya dalam satu garis . 

 
b. Undang Undang No 20 Tahun 1961 Tentang  Pencabutan Hak  
- Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya. 
Pasal 1 UU No 20 Tahun 1961 dinyatakan :”Untuk kepentingan 
umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan 
bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, 
maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar 
dari Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri  yang 
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bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda 
yang ada diatasnya”. 
UU No 20 Tahun 1961 pun tidak memberikan penegrtian tentang 
kepentingan   umum, hanya dari Pasal 1 tersebut diatas, dapat 
ditemukan jenis kepentingan apa saja yang dapat dipakai sebagai 
dasar untuk mengambil alih tanah masyarakat melalui acara 
pencabutan hak atas tanah. Termasuk dalam kepentingan umum 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No 20 Tahun 1961 adalah: 
- kepentingan bangsa dan negara,   
- kepentingan rakyat banyak dan 
-  kepentingan pembangunan. 
Perlu dicacat bahwa karena tindakan pencabutan hak atas tanah 
merupakan tindakan yang mengurangi hak seseorang, maka UU 
No 20 Tahun 1961 mensyaratkan keputusan Presiden  sebagai 
pejabat eksekutif yang tertinggi. 
Termasuk dalam kepentingan pembangunan sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 1 UU No 20 Tahun 1961, dapat dilihat dalam Instruksi 
Presiden   No 9 Tahun 1973  yakni untuk : 
- pertahanan 
- pekerjaan umum 
- perlengkapan umum 
- jalan umum 
- keagamaan 
- ilmu pengetahuan dan seni budaya 
- olah raga 
- keselamatan umum erhadap benjana alam 
- kesejahteraan sosial 
- makam / kuburan 
- pariwisata / rekreasi 
- usaha-usaha yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum 
- ditetapkan oleh presiden 

       Dalam UU No 20 Tahun 1961 perlu dicermati adalah apakah yang 
dimaksud kepentingan bangsa dan  negara. Di Indonesia, negara 
hanya menguasai tanah, tidak memiliki. Sebagaimana dalam Pasal 
2 UUPA, negara hanya diberi wewenang untuk mengatur 
penggunaan, pemanfaatan tanah guna kemakmuran bangsa 
Indonesia. Dengan demikian mestinya kepentingan negara 
merupakan kepentingan umum. 

      Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah apakah yang 
dimaksud dengan ”kepentingan rakyat banyak”. Bagaimana 
menafsirkan  kata ”banyak” tersebut. Tentu hal ini harus kembali 
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kepada nafas UUPA,  yakni bahwa Indonesia adalah negara 
agraris, UUPA  membedakan antara golongan ekonomi lemah dan 
ekonomi kuat. Dengan demikian hal-hal tersebut yang perlu 
menjadi perhatian. 
 
c. PMDN No 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. 
Dalam PMDN ini tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan apa 
kepentingan umum. Bahwa dalam Surat Edaran dari Dirjen 
Agraria tertanggal 3 Desember 1975 perihal pembebasan hak atas 
tanah , disebutkan bahwa karena untuk memenuhi kebutuhan tanah 
guna ”pembangunan”, satu-satunya jalan yang dapat digunakan 
adalah pembebasan tanah. Selanjutnya dalam Romawi II Surat 
Edaran tersebut  adanya  istilah” Pembebasan Tanah Untuk 
Keperluan Pemerintah”. Sehingga dari Surat Edaran sekalipun 
tidak ada istilah kepentinganumum, akan tetapi ada istilah               
”keperluan Pemerintah” dan istilah ”pembangunan”.  
Demikian juga istilah ”usaha pembangunan”  dalam bagian 
menimbang PMDN No 15 Tahun 1975 dapat dilihat bahwa 
pembebasan tanah dapat digunakan untuk usaha-usaha 
pembangunan baik dilakukan oleh  instansi, badan pemerintah atau 
swasta. 
Dari PMDN No 15 Tahun 1975 maupun SE Dirjen Agraria 
tersebut diatas nampak bahwa pembebasan tanah digunakan untuk 
usaha pembangunan. 
 
d. PMDN No 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara 
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi 
Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta. 
Pasal 1 menyatakan : 
”Pembebasan tanah oleh phak swasta untuk kepentingan 
pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang 
kepentingan umum atau termasuk dalam bidang pembangunan 
sarana umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut acara 
pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah sebagaimana 
diatur dalam Bab I , II dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri No 
15 / 1975” 
Dari Pasal 1 tersebut diatas, nampak bahwa pembebasan tanah 
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanah guna : 
- kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat 

menunjang kepentingan umum. 
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- Pembangunan sarana umum 
- Pembangunan fasilitas sosial. 
Batasan dalam PMDN 2 Tahun 1976, sangat riskan sekali. Dapat 
saja suatu kegiatan yang hanya menyangkut sedikit kepentingan 
umum, sudah dapat dimasukan sebagai kepentingan umum. 
Kondisi demikian dapat dipakai sebagai cara untuk memanipulasi 
pengertian / makna kepentingan umum. 

 
e. Keputusan Presiden No 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum. 

      Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa kepentingan umum adalah 
kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 
Dari Pasal 1 ayat (3) tersebut diatas telah memberikan kriteria 
tentang kepentingan umum, yakni bahwa yang termasuk 
kepentingan umum adalah kepentingan untuk seluruh lapisan 
masyarakat. 
Kriteria ini dapat saja memuncul pertanyaan  yakni apa kriteria 
dari seluruh lapisan masyarakat ? Apakah kriterianya didasarkan 
pada kondisi ekonomi, ataukah strata sosialnya ataukah yang lain. 
Selanjutnya Pasal 5 Keputusan Presiden No 55 Tahun 1993 
menyatakan  bahwa : 
Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki 
Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. 
Dengan mengacu pada pasal tersebut diatas, Keppres No 55 Tahun 
1993 telah memberikan kreiteria untuk kepentingan umum yakni : 
1. kegiatan dilakukan oleh Pemerintah 
2. hasilnya dimiliki oleh Pemerintah 
3. tidak digunakan untuk mencari keuntungan. 
Keppres No 55 Tahun 1993 dapat dikatakan telah memberikan 
batasan yang lebih tegas tentang kriteria kepentingan umum 
tersebut .  

 
f. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Peelaksanaa Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum. 
Pasal 1 angka 5 : 
Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan 
masyarakat. 
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Pasal 5 : 
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan atau 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
Kriteria kepentingan umum yakni jika kegiatan tersebut dilakukan 
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
Dengan mengacu pada kriteria tersebut, ditetapkan dalam Pasal 10,  
kegiatan yang termasuk dalam kepentingan umum yakni : 
- Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum / 

bersih, saluran pembuangan air / sanitasi. 
- Waduk, bendungan, bendung, irigasi dan bangunan pengairan 
- Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat 
- Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal 
- Peribadatan 
- Pendidikan atau sekolah 
- Pasar umum 
- Fasilitas pemakanan umum 
- Fasilitas keselamatan umum 
- Pos dan telekomunikasi 
- Sarana olah raga 
- Statiun penyiaran radio, televisi  dan sarana pendukungnya 
- Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara 

asing, perserikatan bangsa bangsa dan atau lembaga-lembaga 
internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa 

- Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

- Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 
- Rumah susun sederhana 
- Tempat pembuanagan sampah 
- Cagar alam dan cagar budaya 
- Pertamanan 
- Panti sosial 
- Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik 
Peraturan ini memberikan kriteria dan memerinci jenis kegiatan 
yang termasuk dalam lingkup kepentingan umum. Disebutkan 
bahwa termasuk kepentingan umum adalah kepentingan sebagian 
besar masyarakat.  Menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud 
dengan ”kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat”. Tidak 
ada penjelasan dalam peraturan ini apa yang dimaksud dengan 
istilah tersebut, sehingga istilah  dapat ditafsirkan dengan berbagai 
macam, mungkin dari kriteria ekonomi, dari kriteria kebutuhan dll.  
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g. Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah 
Untuk Kepentingan Umum. 
Pasal 5 menyatakan bahwa  : 
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 
2 yang selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
Dari Pasal tersebut nampak bahwa kriteria kepentingan umum 
adalah : 
1. Pelaksanan adalah  Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
2. Hasil kegiatan dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah. 
  Atas dasar kriteria tersebut, ditetapkan  jenis pembangunan untuk 
kepentingan umum sebagimana  dituangkan dalam Pasal 7, yakni : 
- jalan umum, jalan tol, rel kereta apai (diatas tanah, di ruang 

atas tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum / 
air bersih, saluran pembuanagn air  dan sanitasi 

- waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan 
lainnya 

- pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api  dan terminal 
- tempat pembuangan sampah 
- fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan 

bahaya banjir, lahar dan lain-lain  bencana 
- cagar alam dan cagar budaya 
- pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik 

Perpres No 65 Tahun 2006, selain memberikan daftar 
mengenai kegiatan yang termasuk kepentingan umum, juga 
memberikan kriteria kepentingan umum, berdasarkan pada 
pelaksananya (yakni pemerintah atau pemerintah daerah) dan 
kepemilikan hasil kegiatan tersebut. Asal hasil kegiatan yang 
dilaksanakan pemerintah dapat dimiliki oleh pemerintah, maka 
kegiatan termasuk dalam daftar tersebut merupakan kegiatan 
dalam lingkup kepentingan umum. Dengan demikian 
dimungkinkan bahwa pihak swasta yang melakukan kegiatan 
sebagaimana dalam daftar tersebut dan hasilnya dimilikinya, 
maka bukanlah termasuk kegiatan dalam lingkup kepentingan 
umum. 
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h. Dalam UU N0 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 10, kepentingan 
umum diberi pengertian sebagai kepentingan bangsa, negara 
dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

     Dengan bertumpu pada rumusan tersebut, maka kreteria 
kepentingan umum adalah : 

1. kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. 
2. harus diwujudkan oleh pemerintah 
3. digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Disamping itu, jika dicermati Pasal 11 UU No 2 Tahun 2012, 
maka kriteria yang lain adalah bahwa  tanah hasil pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum akan dimiliki oleh Pemerintah / 
Pemerintah Daerah / Badan Usaha Milik Negara. 
 Dalam mewujudkan kepentingan umum ini, maka Pemerintah 
dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah ataupun Badan Usaha Swasta. 
 Selanjutnya Pasal  10 UU No 2 Tahun 2012, dirumuskan 
secara limitatif penggunaan tanah untuk kepentingan umum 
digunakan untuk pembangunan: 
 - pertahanan dan keamanan nasional; 
- jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun 

kereta apai  dan fasilitas operasi kereta api; 
- Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, 

saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan 
lainnya; 

- Pelabuhan , bandar udara dan terminal; 
- Infrastruktur minyak , gas dan panas bumi; 
- Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga 

listrik; 
- jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 
- tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 
- rumah sakit Pemerintah / Pemerintah Daerah; 
- fasilitas keselamatan umum; 
- tempat pmakaman umum Pemerintah / Pemerintah Daerah; 
- fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau; 
- cagar alam dan cagar budaya; 
- kantor Pemerintah / Pemerintah Daerah / Desa 
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- penataan pemukiman kumuhperkotaan dan /atau konsolidasi 
tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah dengan status sewa; 

- prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah / Pemerintah 
Daerah; 

- prasarana olahraga Pemerintah / Pemerintah Daerah ; dan  
- pasar umum dan lapangan parkir 

       
 UU No 2 Tahun 2012, disamping memberikan daftar kegiatan 

yang termasuk lingkup kepentingan umum, juga memberikan 
kriterian berkaitan dengan kepentingan umum, yakni 
kepentingan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. 
Disamping itu disebutkan tentang kriteria pelaksana (yakni 
pemerintah atau pemerintah daerah) dan tujuan kegiatan 
tersebut untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

 
Jika dilihat uraian diatas, tidak ada satu pasalpun dari peraturan yang 
digulirkan Pemerintah memberi definisi atau pengertian mengenai 
kepentingan umum .  Benar apa yang dikatakan Gunanegara, bahwa 
kepentingan umum adalah suatu konsep yang hanya dapat ditetapkan 
kriterianya saja dan tidak dapat  dirumuskan pengertiannya.  
Selanjutnya dikatakan bahwa kepentingan umum adalah suatu konsep 
hukum yang kabur, hanya untuk kepentingan praktis, konsep 
kepentingan umum ditetapkan secara enumeratif.18 Dengan mengacu 
pada pendapat Gunanegara tersebut diatas, maka dapat dipahami 
bahwa hanya kriteria kepentingan umum saja yang dapat ditemukan 
dalam beberapa peraturan yang digulirkan Pemerintah. 
Dari berbagai peraturan yang telah digulirkan Pemerintah tersebut, 
maka jika dikaitkan dengan pendapat Michael G Kitay tentang doktrin 
kepentingan umum, maka kepentingan umum dapat diekpresikan 
dalam campuran yakni adanya pedoman umum (General Guide) dan 
adanya daftar kegiatan  (List Provisions). Maria SW Soemardjono juga 
sepaham dengan pendapat ini.  Cara campuran tersebut nampak 
sebagaimana  dalam UU No 20 Tahun 1961, Keppres No 55 Tahun 
1993, Perpres 36 Tahun 2005 serta Perpres 65 Tahun 2006. Sedangkan 
UU No 2 Tahun 2012, hanya menggunakan List Provisions saja.  
Keppres No 55 Tahun 1993, tidak memberikan jenis kegiatan yang 
terperinci limitatif kegiatan apa saja yang termasuk lingkup 
kepentingan umum, sebagaimana peraturan lainnya, karena masih 

                                                 
18 Gunanegara , hal 75 
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memberikan kebebasan kepada Presiden untuk menetapkan suatu 
kegiatan termasuk lingkup kepentingan umum. Walaupun demikian 
peraturan ini memberikan panduan kepada Presiden dalam 
menetapkan suatu kegiatan termasuk dalam lingkup kepentingan 
umum, yakni  bahwa kegiatan untuk kepentingan sebagian lapisan 
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian hasilnya 
akan dimiliki oleh pemerintah serta tidak bersifat profit orientiet .  
Jika dicermati jenis kegiatan yang termasuk dalam lingkup 
kepentingan umum dari berbagai peraturan mengenai pengadaan tanah 
tidaklah jauh berbeda, hanya terjadi penambahan ruang lingkup 
kegiatan kepentingan umum. (bandingkan Keppres  No 55 Tahun 
1993, Perpres No 36 Tahun 2005, Perpres No 65 Tahun 2006 dan UU 
No 2 Tahun 2012). Dengan memerinci kegiatan tersebut dalam 
berbagai peraturan pengadaan tanah di Indonesia, maka  pendapat 
Gunanegara berkaitan dengan kriteria kepentingan umum dapat 
diamini. 
 
Penutup : 
Kriteria jelas tentang kepentingan umum sangat diperlukan, mengingat 
dalam praktek tidak dapat dihindarkan benturan antara kepentingan 
umum dan kepentingan invidu. Hal tersebut sangat penting guna 
mencegah agar supaya tidak ada pemaknaan kepentingan umum sesuai 
kebutuhan masing-masing. Jika hal demikian terjadi, maka 
kemungkinan pengadaan tanah yang hanya menyangkut sedikit 
kepentingan umum, dapat dimanipulasi dengan menggunakan konsep 
kepentingan umum untuk  memenuhi kebutuhan akan tanah. 
Walaupun tidak diberikan definisi mengenai kepentingan umum,  
dengan adanya kriteria mengenai kepentingan umum dan jenis 
kegiatan yang termasuk dalam kepentingan umum sebagaimana 
tersebut dalam berbagai pertauran perundangan mengenai pengadaan 
tanah untuk kepentingan pembangunan, paling tidak kriteria tersebut 
dapat memayungi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang termasuk 
kepentingan umum. 
 
 
 
 
 

 
 
. 
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