
 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 
 

       Tanah termasuk ke dalam faktor penunjang hidup masyarakat, 

perananan penting tanah tidak hanya meliputi mengenai kebutuhan tempat 

tinggal namun tanah berperan dalam mewujudkan keadilan dalam 

mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, lahirlah Undang - Undang 

Nomor 5 tahun 1960 yang memuat terkait pengaturan pertanahan di 

Indonesia. Keberadaan Undang - Undang ini sangat sejalan dengan 

kepentingan negara Indonesia sebagai negara agraris. Undang- Undang ini 

mengatur mengenai bermacam hak-hak atas tanah di Indonesia. 

       Pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 mengatur mengenai 

bermacam hak-hak atas tanah, yang tentunya diberikan dan dimiliki oleh 

pribadi maupun bersama-sama dan juga badan - badan hukum. Adapun 

Pasal 2 ayat 3 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 mengatur mengenai 

penguasaan negara mengenai hak atas tanah, pengaturan hak-hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUPA dan diatur didalam 

Pasal 16 UUPA meliputi : 

a Hak Milik ; 
 

b Hak Guna Usaha ; 
 

c Hak Guna Bangunan ; 

d Hak Pakai 
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e Hak Sewa ; 

 
f Hak Membuka Tanah ; 

 
g Hak Memungut Hasil Hutan ; 

 
h Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hal-hal tersebut di atas yang 

akan ditetapkan di atas yang akan ditetapkan dengan Undang - Undang, 

serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam 

Pasal 53 UUPA. 

       Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional adalah 

Kelembagaan Pemerintah Non Departemen yang tugasnya terkait pada 

bidang pertanahan. Didalam pasal ini tersirat bahwasannya salah satu fungsi 

BPN ialah berhak untuk menerbitkan dan membuat sertifikat yang diajukan 

oleh masyarakat baik secara sistematik maupun sporadik. Sertifikat hak atas 

tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang 

mencantumkan mengenai data fisik terkait mengenai letak, batas dan luas 

tanah. Dan memuat data yuridis yang terkait dengan subyek hak, alas hak 

dan pembebanan hak atas tanah. 

       Pemegang hak atas tanah memiliki keharusan untuk mendaftarkan 

hak atas tanahnya, sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Maksud diterbitkannya sertifikat ialah agar si pemegang 

hak atas tanah bisa memberikan bukti yang kuat. Sertifikat dikeluarkan 

tentunya sebagai kepentingan pemegang hak yang harus sesuai dengan data
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fisik dan data yuridis yang di daftarkan pada buku tanah di Badan 

Pertanahan Nasional.1 

       Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa jika dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan tidak terdapat pihak 

yang merasa dirugikan maka sertifikat itu akan menjadi sertifikat yang 

tidak dapat digugat. Dan merujuk pada pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Sertifikat Hak Pakai selaku sertifikat 

hak atas tanah yang memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas tanah.2 

       Namun sering terjadi di dalam masyarakat terutama pada masyarakat 

desa banyaknya pemilik tanah langsung mengurus penjualan tanah melalui 

camat atau lurah, maka tidak adanya perbedaan antara tanah yang 

semestinya di jual belikan dengan akta penjualan. Pemerintah perlu 

mempertegas mengenai pemindahan hak agar kedepannya tidak timbul 

permasalahan. Dengan demikian akan timbulnya surat izin tebang tebas, 

dan ketika pemegang izin melakukan peralihan tanah maka selanjutnya 

akan timbul Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Saat ini, masih banyak 

masyarakat yang mempergunakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 

 
 
 

1 Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group,hlm 316 

2 Penjelasan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah 
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selaku bukti kepemilikan atas tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi ini 

juga disebut dengan sebutan “SK Camat”. Surat Keterangan Ganti Rugi ini 

merupakan langkah pertama jika ingin mendapatkan sertifikat hak atas 

tanah yang merujuk pada Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. 

       Tanah yang pembuktiannya menggunakan Surat Keterangan Ganti 

Rugi (SKGR) ialah tanah yang tidak memiliki sertifikat. Maka daripada itu, 

harusnya dilakukan pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan agar 

dapat dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah. Sehingga secara hukum, 

Sertifikat Hak Pakai lebih memiliki dasar hukum dan dasar kepemilikan 

apabila dibandingkan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). 

       Namun dalam kasus yang akan penulis analisis, penulis menemukan 

kesenjangan antara teori dan kenyataan. Dalam kasus ini Universitas Riau 

(UNRI) yang memiliki Sertifikat Hak Pakai atas sebidang tanah yang 

digugat oleh PT. Hasrat Tata Jaya dan memiliki kepemilikan hak atas tanah 

berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). Dalam kasus ini para 

pihak telah melalui upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa maupun 

upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum biasa di Pengadilan Negeri 

Pekanbaru berdasarkan putusan Nomor : 75/Pdt/G/2007/PN.PBR PT. 

Hasrat Tata Jaya yang memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) 

dimenangkan oleh majelis hakim. Penulis akan menjelaskan kronologis, 

pertimbangan hakim dan amar putusan dari putusan Nomor: 

75/Pdt/G/2007/PN.PBR. 
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       Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri ini, penggugat yaitu PT. 

Hasrat Tata Jaya dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinya telah 

membeli 5 (lima) bidang tanah yang berada di RT 03 RW 02 Kelurahan 

Simpang Baru, yang jumlah luas seluruhnya adalah 184.905 m2. Dalam 

perkara ini adapun para tergugatnya yaitu Pemerintah RI Cq. Departemen 

Pendidikan Nasional, Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Riau, 

Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri , Cq. Gubernur Kepala Daerah 

Tingat I Riau, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri , Cq. Gubernur 

Kepala Daerah Tingat I Riau, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Kampar, Cq. Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar, 

Universitas Riau, Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Cq. Kantor Pertanahan Kota 

Pekanbaru menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan tersebut tidak 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan penggugat membeli tanah 

tersebut tidak berdasarkan itikad baik karena sudah diketahui bahwa tanah 

tersebut berada di kawasan Universitas Riau. Namun berdasarkan bukti – 

bukti bahwasanya bukti surat tersebut adalah Surat Keterangan Ganti 

Kerugian (SKGR) masing – masing tanggal 6 Juli 2005 yang didaftarkan 

di Kelurahan Simpang Baru dan ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru 

pada tanggal 20 September 2005, masing masing dibawah register Nomor 

: 345/593/KSB/IX/2005, Nomor : 346/593/KSB/IX/2005, Nomor : 

347/593/KSB/IX/2005, Nomor : 348/593/KSB/IX/2005, Nomor : 

349/593/KSB/IX/2005.   Dan   dinyatakan   bahwa   bukti-   bukti tersebut 
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ternyata benar adanya. Bahwa sahnya jual beli suatu tanah berdasarkan 

hukum adat adalah jika jual beli tersebut dilangsungkan dengan terang dan 

tunai, terang berarti dilangsungkan dimuka Kepala Desa dan tunai apabila 

pembayaran atas pembelian tanah tersebut telah sudah nyata diterima oleh 

penjual. 

       Di sisi lain, Sertifikat Hak Pakai telah terbit pada Mei dan Juni 2002 

akan tetapi ternayata masih menyisahkan berbagai masalah, yaitu masih 

adanya beberapa orang yang mengakui sebagai pemilik tetapi belum 

mendapatkan ganti rugi dari para Tergugat. Dengan itu maka dinyatakan 

bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang 

mengakibatkan kerugian bagi Penguggat karena tidak dapat meningkatkan 

status kepemilikan dan memanfaatkan tanah sengketa tersebut sesuai 

dengan tujuan dibelinya tanah tersebut yaitu untuk pembangunan 

perumahan mewah. Dengan itu maka tanah sengketa tersebut harus 

diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong. Tetapi, dari hasil 

pemeriksaan bahwa telah berdiri Gedung Fakultas Hukum UNRI diatas 

tanah tersebut. Sehingga ini akan menimbulkan kerugian kembali kepada 

Tergugat. Pengadilan memberikan alternatif untuk pihak Tergugat dengan 

membayar sejumlah ganti kerugian kepada Penggugat. 

       Maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan terkait gugatan 

Penggugat untuk sebagian, yang menyatakan bahwa tanah sengketa 

sebanyak 5 (lima) bidang sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat 

adalah sah milik Penggugat, menyatakan para Tergugat melangsungkan 
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suatu perbuatan melawan hukum, serta menghukum para Tergugat agar 

menyerahkan tanah sengketa sebanyak 5 (lima) bidang tanah kepada 

Penggugat dalam keadaan kosong atau secara tanggung renteng membayar 

ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 36.981.000.000,- (tiga puluh enam 

milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah), menghukum para 

Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.444.000,- (satu juta empat 

ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan menolak gugatan Penggugat 

untuk selain dan selebihnya. 

       Dilanjut upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Pekanbaru 

dengan perkara Nomor : 32/Pdt/2009/PTR . Adapun para pihaknya yaitu 

Pemerintah RI Cq. Departemen Pendidikan Nasional sebagai Pembanding 

III, Pemerintah RI Cq. Pemerintah Provinsi Riau sebagai Pembanding II, 

Universitas Riau sebagai Pembanding I melawan PT. Hasrat Tata Jaya 

sebagai Terbanding, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri , Cq. 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau, Cq. Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Kampar, Cq. Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II 

Kampar sebagai Turut Terbanding I, dan Pemerintah RI Cq. Badan 

Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Cq. 

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Turut Tergugat II. 

       Dalam hal ini dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam 

pertimbangannya masih menggunakan hukum adat sehingga pada 

ketentuan Perundang-undangan seharusnya sudah tidak berlaku. Namun 

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ditemukannya hal-hal baru, 
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hanya berupa pengulangan fakta yang terjadi dipersidangan. Dan putusan 

Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan telah tepat kecuali mengenai 

petitum angka 2 dan 4 pada Pokok Perkara Pengadilan Tinggi tidak 

sependapat. 

       Bahwa petitum angka 2 tidak menyebutkan secara rinci 5 (lima) 

bidang tanah secara jelas, hanya menunjuk pada surat gugatan Penggugat, 

hal ini menjadikan petitum putusan kurang lengkap dan tidak jelas. Maka 

petitum angka 2 pada Pokok Perkara harus diperbaiki. Mengenai petitum 

angka 4 pada Pokok Perkara yang menghukum para Tergugat untuk 

menyerahkan tanah sengketa sebanyak 5 (lima) bidang tersebut diatas 

kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau secara tanggung renteng 

membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 36.981.000.000,- 

(tiga puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) 

menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat jika dibebani kepada semua 

Tergugat dikarenakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI hanya 

berfungsi sebagai Panitia Pelaksana Pembebasan Tanah dan ganti rugi dan 

Penerbit Sertifikat Hak Pakai yang dalam hal ini hanya membantu. Dan 

yang patut dibebani adalah Tergugat I, Tergugat II yang masing-masing 

adalah Pemegang Hak Pakai dan Tergugat V adalah sebagai Pengguna 

Hak Pakai atas obyek sengketa tersebut. Maka Pengadilan Tinggi 

mengadili menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 

Juli 2008 Nomor : 75/Pdt/G/2007/PN.PBR, dengan perbaikan sekedar 

amar putusan petitum 2 dan 4 pada Pokok Perkara . 
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       Dikarenakan satu diantara pihak yang berperkara tidak puas terkait isi 

putusan Pengadilan Tinggi sehingga para pihak mengajukan kasasi kepada 

Mahkamah Agung, dengan perkara Nomor : 3014K/PDT/2009. Para 

pihaknya adalah Universitas Riau sebagai Pemohon Kasasi I, Pemerintah 

RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Riau, Cq. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Pemohon 

Kasasi II, Pemerintah RI Cq. Pemerintah Provinsi Riau sebagai Pemohon 

Kasasi III, Pemerintah RI Cq. Departemen Pendidikan Nasional sebagai 

Pemohon Kasasi IV. Dan adapun melawan PT. Hasrat Tata Jaya sebagai 

Termohon Kasasi, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri , Cq. 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau, Cq. Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Kampar, Cq. Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II 

Kampar sebagai Turut Termohon Kasasi. 

       Adanya penolakan pemohon kasasi mengenai Judex Facti yang 

dinyatakan telah salah dalam menggunakan hukum acara pembuktian 

karena telah melanggar azas yang dimana seorang Hakim dalam memeriksa 

suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang 

dikemukakan para pihak. Namun berdasarkan pertimbangan, bahwasanya 

putusan Judex Facti pada perkara ini tidak terbuktinya bertentangan dengan 

aturan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi 

yang dikemukakan oleh para Pemohon Kasasi ditolak. Mahkamah Agung 

dalam perkara ini mengadili menolak Pemohon Kasasi, dan menjatuhkan 
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hukuman kepada Pemohon Kasasi agar membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah). 

        Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : “Sepanjang mengenai tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan 

kepada pihak lain dengan izin penjabat yang berwenang”. Dan dalam pasal 

33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara menguasai bukan 

memiliki, sedangkan dalam kasus ini ia memiliki. Bahwasanya hak pakai 

hanya bisa dialihkan apabila sudah adanya izin. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adanya 

beberapa bentuk peralihan hak atas tanah yaitu pemindahan hak dengan 

lelang, peralihan hak karena pewarisan hak, peralihan hak karena 

penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan pembebanan 

hak. 

       Terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah yakni beralih dan 

dialihkan. Beralih yaitu berpindahnya suatu hak atas tanah tanpa adanya 

perbuatan hukum dari pemiliknya. Sedangkan dialihkan hak atas tanah 

berdasarkan pada pindahnya hak atas tanah melalui suatu perbuatan hukum. 

Berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual 

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan perbuatan hukum pemindahan 

hak, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya bisa didaftarkan apabila 
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terdapat bukti akta yang dikeluarkan oleh PPAT yang berwenang.3 

Selanjutnya penjabat yang berwenang yaitu pejabat pemerintah di tingkat 

pusat dan atau propinsi yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur pada Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf l. Yang dimaksud pejabat 

daerah ialah camat sementara, dan dalam kasus ini SKGR yang diterbitkan 

oleh camat dan 6 saksi tidak terbukti adanya pencatatan atas sebidang tanah 

di BPN. 

       Dari penjabaran diatas, dalam penulisan skripsi ini dapat ditinjau 

untuk mengkaji masalah tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

PEMILIK HAK PAKAI YANG DIGUGAT OLEH PEMILIK SKGR 

( SURAT KETERAGAN GANTI RUGI ) DIKAITKAN DENGAN 

PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 

TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA 

B. Identifikasi Masalah 
 

       Berlandaskan latar belakang yang diuraikan terkait dengan apa yang 

menjadi sasaran penulisan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kedudukan hukum Hak Pakai dan Surat Keterangan Ganti 

Kerugian (SKGR) menurut hukum tanah UUPA ? 

 
 
 
 

3 Penjelasan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah 
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2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Hak Pakai yang digugat 

oleh pemilik Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ? 

C. Tujuan Penelitian 
 

       Penelitian ini tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang ingin di capai 

dari hasil penelitian. Dalam menguraikan tujuan penelitian ini, penulis 

mengacu pada masalah-masalah yang telah diuraikan. Terkait tujuan 

penelitian ini ialah antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Kedudukan hukum Hak Pakai dan 

Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik 

Hak Pakai yang digugat oleh pemilik Surat Keterangan Ganti Kerugian 

(SKGR) 

D. Kegunaan Penelitian 
 

       Terkait dengan adanya tujuan penelitian, sehingga diharapkannya 

penelitian ini bisa memberikan suatu kegunaan antara lain : 

1. Kegunaan Teoritis 
 

       Diharapkan penulisan ini bisa memiliki suatu manfaat baik secara 

ilmiah dan tentunya bisa memberikan peranan terhadap perkembangan 

ilmu hukum dalam ruang lingkup umum dan ruang lingkup hukum agraria 

khususnya, terkait dengan hak pakai dan SKGR ( Surat Keterangan Ganti 

Rugi) 
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2. Kegunaan Praktis 
 

a. Bagi Pemerintah 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap lembaga- 

lembaga terkait agar dalam menjalankan tugasnya pemerintah dapat 

melayani masyarakat dengan baik dan sesuai aturan yang saat ini 

masih menjadi suatu permasalahan di Indonesia. 

b. Bagi Masyarakat 
 

Hasil penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

informasi kepada masyarakat, khususnya tentang Hak Pakai dan 

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). 

E. Kerangka Pemikiran 
 

       Negara memiliki kewenangan atas hak menguasai yang terpapar pada 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mangatur : “Bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal ini 

menjadi dasar ketentuan UUPA dengan Land Reform sebagai dasar 

utamanya yang mempunyai tujuan konstitusional bahwasanya pemanfaatan 

tanah dan penggunaan sumber daya alam harus menimbulkan adanya 

kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.4 

 
 
 
 
 

4 Rusmandi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju, 
Bandung, 2007, hlm. 75. 
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       Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu penegasan 

terhadap demokrasi ekonomi, bahwa perekonomian dilangsungkan guna 

untuk mendapatkan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Ini menyatakan bahwa 

rakyatlah yang paling diutamakan dibandingkan kepentingan perorangan. 

Kepentingan ini tetap dijamin memiliki perlindungan hukum oleh negara 

agar mewujudkan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Dalam 

hukum agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (2), diatur mengenai hak 

menguasai dari Negara. Hak menguasai dari Negara diatur dalam ayat 1 

Pasal ini bahwasanya : 

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. 

       Pasal 4 UUPA menguraikan bahwa tiap tanah bisa untuk dikelola atau 

dimiliki oleh pribadi atau badan hukum sepajang tidak bertentangan dengan 

Undang – Undang, pasal ini juga menjabarkan bahwasanya tanah ialah 
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bagian dari hak milik yang diperjelas didalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu:5 
 
Hak – hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) : 

 
a. Hak milik 

 
b. Hak guna-usaha 

 
c. Hak guna-bangunan 

 
d. Hak pakai 

 
e. Hak sewa 

 
f. Hak membuka tanah 

 
g. Hak memungut hasil hutan 

 
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 

      Adapun salah satu hak atas tanah seperti yang disebutkan pada pasal 16 

ayat (1) UUPA adalah hak pakai, secara jelasnya lagi diatur pada pasal 41 

sampai dengan pasal 43 UUPA. Berdasarkan pasal 41 UUPA 

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang 
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa 
atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”. 

 
 
 
 
 

5 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 16 
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       Lalu berlandaskan Pasal 43 ayat (1) UUPA mangatur : “Sepanjang 

mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan 

kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang”. Negara dengan jelas 

memiliki keterkaitan menguasai mengenai hak-hak atas tanah yang dimuat 

pada pasal 16 ayat (1) UUPA tetapi bukan memiliki. Hak pakai tersebut bisa 

dialihkan kepada pihak lain apabila adanya izin pejabat yang berwenang . 

Pejabat yang berwenang iyalah pejabat pemerintah ditingkat pusat atau di 

daerah dan provinsi. 

        Ketentuan umum mengenai Hak Pakai juga diatur pada Pasal 39 s/d 

58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 mengenai Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah. Berdasarkan pasal 39 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Yang bisa memiliki Hak Pakai ialah : 

a. Warga Negara Indonesia; 
 

b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan juga 

berkedudukan di Indonesia; 

c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah 

Daerah; 

d. Badan-badan keagamaan dan sosial; 
 

e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
 

f. Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia; 
 

g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional. 
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       Berdasarkan poin c dalam uraian pasal di atas, dalam hal ini 

pemerintah daerah berhak untuk mempunyai Hak Pakai. Dengan landasan 

hak kepemilikan ini tidak membuat serta merta si pemilik hak atas tanah 

tersebut tidak akan digugat oleh pihak yang dirugikan, pada kasus ini 

terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan kepemilikan Hak Pakai 

tersebut yang memiliki bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian 

(SKGR). Berdasarkan pasal 53 UUPA mengatur bahwasanya: 

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 
ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan 
hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang 
bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan 
hapusnya di dalam waktu yang singkat.” 

        Membuat lahirnya hak-hak atas tanah di Indonesia, yaitu Surat 

Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang memiliki dasar hukum Surat Menteri 

Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22/05/1984 berdasarkan poin 3 

dalam Surat Menteri Dalam Negeri ialah “ Tanah yang dimiliki dengan 

menggunakan ganti kerugian harus memiliki surat tanda bukti berupa Surat 

Keterangan Ganti Kerugian, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan 

Sceets Kaart juga merupakan satu kesatuan”. 

       Berlandaskan keadaannya bahwa tanah dapat dibagi menjadi tanah 

yang bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Bersertifikat apabila 

tanah tersebut mempunyai hak dan sudah tercatatkan pada kantor 

pertanahan lain halnya dengan tanah yang belum bersertifikat ialah apabila 

belum mempunyai suatu hak tertentu dan juga statusnya masih milik 
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negara. Pada halnya SKGR merupakan tanah yang belum memiliki 

serifikat.6 

       Sebagian masyarakat menyebut Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 

ialah dengan “SK Camat”. Proses pembentukan Surat Keterangan Ganti 

Rugi (SKGR) ini harus dengan kesaksian Ketua Rukun Tetangga (RT), 

Ketua Rukun Warga (RW), dan tentunya harus adanya Kepala Dusun, serta 

disepakati adanya oleh kepala desa atau lurah dan dilanjut dengan 

diketahui oleh camat dan serta saksi – saksi. 

       Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ialah surat keterangan yang 

berkaitan pada sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang sepanjang Surat 

Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ini tidak dibantah maka Surat Keterangan 

Ganti Rugi (SKGR) ini memiliki kekuatan hukum dan apabila seseorang 

mengakui tanah tersebut merupakan punyanya sehingga ia harus melakukan 

pembuktian tanah tersebut sampai dengan ke pengadilan. Dengan demikian 

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ini dianggap mempunyai kekuatan 

hukum karena seseorang tidak bisa mengakui tanah yang sudah terdaftarkan 

dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). 

       Pembebasan hak melalui ganti rugi atas tanah yang belum adanya 

sertifikat dan kejelasan hak membuat status dari tanah - tanah masih milik 

 
 

6 Helena, Eksistensi dan Kekuatan Alat Bukti Atas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak 
dengan Ganti Rugi yang Dibuat Dihadapan Notaris atau Camat Studi di Kabupaten Deli 
Serdang (Tesis Universitas Sumatera Utara 2007), hlm. 23. 
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negara. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ini hanya mengatur mengenai 

perpindahan tanah yang digarapannya saja. Surat Keterangan ganti rugi 

pada hakikatnya tidak memiliki suatu kekuatan hukum namun dalam 

praktiknya surat keterangan ini mampu menjadi suatu dasar pembuktian jika 

terjadi sengketa suatu ketika dikarenakan pembuatannya dilakukan 

dihadapan para pihak dan saksi- saksi yang bersangkutan. Pembuktian Surat 

Keterangan Ganti Rugi (SKGR) berdasarkan pada alat bukti yang telah 

memenuhi syarat baik secara tertulis, terdapanya saksi, pengakuan dari para 

pihak dan hal-hal lainnya. Dapat dikatakan bahwa camat bukanlah pejabat 

umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. 

       Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa 

pejabat umum yang memiliki hak untuk membuat akta otentik ialah Notaris. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 

mengatur bahwa : Notaris ialah Pejabat Umum yang memiliki kewenangan 

utuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan 

pada Undang-Undang ini. Bahwasanya Notaris diberikan kewenangan 

untuk membuat akta otentik dan juga akta – akta yang berkaitan dengan 

pertanahan. Sehingga surat keterangan yang dibuat oleh camat tidaklah 

termasuk akta otentik melainkan hanya pembuktiannya sama dengan akta 

dibawah tangan. Alat bukti dibawah tangan tidak diatur dalam HIR namun 

terdapat pada KUHPerdata. Kegunaan akta terbagi atas fungsi formal yang 

menentukan lengkapnya dan fungsi akta sebagai alat bukti dikemudian hari 

jika terdapat sengketa. 



20 
 

 
 

F. Metode Penelitian 
 

       Metode Penelitian pada penulisan skripsi ini memakai hukum 

normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan 

suatu cara dalam penelitian dengan menggunakan dasar - dasar yang berasal 

dari Peraturan Perundang – undangan terkait, kaidah hukum, dan juga 

literatur baik itu buku-buku, dan juga referensi lainnya yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Pada metode penelitian ini dijelaskan 

bahwa hukum ialah terkait dengan apa yang diatur dalam Peraturan 

Perundang – undangan dan juga hukum sebagai aturan kaidah yang 

tujuannya merupakan landasan manusia untuk melakukan suatu hal yang 

dianggap pantas dan sah.7 

       Pada penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara membedah 

dan mempelajari lebih lanjut lagi mengenai permasalahan yang dilihat dari 

segi aturan tentang Agraria. Adapun metode penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

 
1. Spesifikasi Penelitian 

 
 

       Pada penelitian ini yang dipergunakan ialah spesifikasi 

penelitian Deskriptif Analitis ialah memiliki tujuan untuk 

memberikan berupa konsepan dan juga suatu penjabaran secara jelas 

tentang keadaan dan atau terkait masalah yang diteliti. Soerjono 

 

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, kualitatid dan 
R&D), Jakarta, Alfabeta, 2008, hlm 23 
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Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan 
 

8 : “Penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang 

tujuannnya untuk memberikan data yang sangat jelas dengan 

manusia, keadaan dan atau gejala lainnya, juga mendeskripsikan 

keadaan objek permasalahannya tanpa menyimpulkan secara 

pribadi”. 

 
2. Metode Pendekatan 

 
 

       Metode pendekatan yang digunakan ialah dengan cara yuridis 

normatif, suatu penelitian yang menitikberatkan kepada kaidah 

melalui suatu cara yaitu mengkaji dan juga menguji suatu 

permasalahan yang berlandaskan Peraturan Perundang- undangan. 

       Adanya beberapa pendekatan dalam yuridis normatif yaitu 

bahwasanya akan memperoleh suatu informasi mengenai isu yang 

akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif ialah : Pendekatan yang 

berlandaskan Perundang - undangan, berlandaskan kasus, 

berlandaskan komparatif, dan juga berdasarkan konseptual. Pada 

penelitian ini digunakan pendekatan – pendekatan yaitu pendekatan 

secara Perundang - undangan dan pendekatan secara konseptual.9 

Penelitian normatif tentunya menggunakan pendekatan berdasarkan 

 
8 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10. 

 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, Cet.4, hlm. 93. 
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Perundang - undangan, dikarenakan dalam penelitian ini yang 

diteliti ialah mengenai aturan – aturan hukum yang menjadi tujuan 

utamnya.10 

       Pendekatan berdasarkan Perundang - undangan (statue 

approach) ini dilaksanakan dengan cara mencerna keterkaitan 

Perundang – undangan yang memiliki sangkut paut terhadap Hak 

Pakai yang disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berikutnya 

pendekatan secara konseptual (conseptual approach), yang mana 

dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menjelaskan dan 

memahami konsep – konsep terkait Agraria yang bertujuan untuk 

menimbulkan persamaan pandangan terhadap konsep tersebut. 

 
3. Tahap Penelitian 

 
 

       Pada tahap penelitiam penulis menitikberatkan kepada dua 

tahapan, yaitu jenis data yang hendak dipergunakan ialah sebagai 

berikut : 

 
a. Penelitian Kepustakaan (Library Reasearch) 

 
 
 
 
 
 
 

10 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 
Bayumedia Publishing, 2008, Cet.4, hlm. 302. 
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       Penelitian kepustakaan merupakan suatu tahapan yang 

awalannya dilakukan pengumpulan data sekunder dan juga 

pengumpulan konsep dan juga pendapat para ahli yang memiliki 

kaitan dengan Perlindungan Hukum bagi pemilik Hak Pakai 

apabila digugat oleh pemilik Surat Keterangan Ganti Rugi 

(SKGR) dikaitkan dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

sumber data ialah subyek dari mana data didapatkan yang mana 

dalam hal ini sumber data terbagi atas tiga sumber, yaitu : 

1) Bahan hukum primer, ialah suatu dasar hukum primer yang 

bersifat otoritatif. Yang bermaksud bahwa dasarnya dibuat 

oleh para pihak yang berwenang.11 Dasar hukum primer 

sendiri berasal dari Peraturan Perundang – undangan dan 

putusan pengadilan. Dasar hukum primer yang menjadi 

pokok di dalam penelitian ini ialah Undang - Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - 

Pokok Agraria, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pejabat Akta Pembuat Tanah. 

 
 
 
 
 
 

11 Ibid hlm.141. 
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2) Bahan hukum sekunder, dasar hukum sekunder ialah 

berdasar kepada suatu penjabaran.12 Yang landasannya 

berasal dari buku-buku, jurnal, kamus, dan juga hasil 

penelitian yang memuat mengenai agraria. 

3) Bahan hukum tersier, ialah suatu dasar yang menjelaskan 

mengenai suatu makna dari bahan hukum primer dan/atau 

bahan hukum sekunder yang termasuk ialah seperti kamus 

mengenai hukum dan lainnya.13 

 
b. Penelitian lapangan (Field Research) 

 
 

       Yang berdasarkan terhadap kenyataan – kenyataan yang 

terjadi pada praktiknya mengenai Peraturan Perundang – 

undangan. Secara harfiah sifat dari penelitian lapangan ini ialah 

selaku pelengkap terhadap data kepustakaan seperti adanya 

wawancara dan juga dokumentasi dengan para pihak yang 

terkait. 

 
4. Teknik Pengumpulan Data 

 
       Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan 

beberapa macam Teknik pengumpul data yaitu : 

 
 

12 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004, Cet.1, hlm. 119. 

13 Ronny Hanitijo soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. V, 
Ghalia Indonesia, jakarta, 1995, hlm, 53. 
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a. Studi Dokumen 
 
 

       Merupakan suatu teknik dengan cara mengkaji literatur dan 

buku terkait yang bertujuan untuk menghasilkan data sekunder. 

Hal ini dilakukan dengan cara menyusun atau menata dan juga 

mengkaji dari buku dan litertur serta Peraturan Perundang – 

undangan terkait. Dapat juga mengumpulkan bahan 

– bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 
 
 

b. Wawancara 
 
 

       Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi 

dengan melakukan suatu tanya jawab kepada para pihak yang 

terkait dalam permasalahan yang diteliti . 

 
5. Alat Pengumpulan Data 

 
 

       Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah: 

 
 

a. Penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan 

cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa bahan yang 

relevan dengan penelitian, menggunakan alat tulis, laptop, alat 

penyimpan data berupa flashdisk. 
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b. Penelitian lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan 

berupa pedoman wawancara , daftar pertanyaan yang rinci untuk 

keperluan tanya jawab, dan menggunakan handphone sebagai 

alat perekam suara. 

6. Analisis data 
 

       Berdasarkan sifat penelitian ini analisis data menggunakan 

metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang 

digunakan adalah yuridis kualitatif. Dalam hal ini penelitian dengan 

judul diatas mencoba menggambarkan hubungan dan keharmonisan 

antara Hak Pakai dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi). 

7. Lokasi Penelitian 
 
 

       Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada tempat-tempat yeng 

memiliki hubungan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini. 

Adapun lokasi penelitian ini berada pada : 

 
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung 

b. Perpustakaan Soeman HS, Jalan Jendral Sudirman No.462, 
 

Pekanbaru 
 

c. Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Jalan 

Jadirejo, Pekanbaru 


