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PERATURAN PRESIDEN NO. 36/2005  
 

MENGAPA KITA MENOLAK? 
 
 
 
 
 
 
Tiga Mei 2005 menjadi tanggal kemunculan watak 
asli Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY).  Pada tanggal ini, Presiden SBY 
menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 
36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum. 
 
Simak penuturan Juru Bicara Presiden, Andi 
Mallarangeng, dan Deputi Sekretaris Kabinet 
(Seskab) Bidang Hukum dan Perundang-
undangan, Lambok V Nahattands, dalam jumpa 
pers di Kantor Presiden, beberapa saat setelah 
dikeluarkannya Perpres tersebut: 

“Dalam Perpres ini, menurut Lambok V 
Nahattands, terdapat beberapa hal 
yang berbeda dengan Keppres Nomor 
55/1993. Antara lain, adanya 
pencabutan hak atas tanah bila yang 
bersangkutan bersikeras tidak mau 
menjual tanahnya untuk digunakan 
sebagai kepentingan umum meskipun 
setelah melalui musyawarah untuk 
menentukan nilai jual tanah tersebut…”1

Selanjutnya menurut Andi Mallarangeng, 
“…keluarnya Perpres Nomor 36/2005 sebagai 
salah satu tindak lanjut dari KTT Infrastruktur…”2

 
 
 

 Kepentingan Umum yang Mana? Siapa 
yang Menentukan “Kepentingan 
Umum”? 

 
1 Kompas Cyber Media, 6 Mei 2005. “Presiden Keluarkan 
Perpres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”. Teks 
di http://www.kompas.com/utama/news/0505/06/164251.htm  
2 Kompas Cyber Media, 6 Mei 2005. “Presiden Keluarkan 
Perpres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum” Teks di 
http://www.kompas.com/utama/news/0505/06/164251.htm  

 
 
Kita Resah… 

 
 

“Warga 13 Kelurahan yang terkena 
proyek BKT sebelumnya mengeluhkan 
tidak adanya musyawarah antara tim 
sembilan dengan warga. "Lurah Pulo 
Gebang saja tidak pernah menemui 
warga untuk membicarakan langsung 
masalah ini," ujarnya. Dalam Peraturan 
Pemerintah No 36 tahun 2005, tentang 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan 
umum pasal 8 ditentukan bahwa 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan 
umum dilakukan berdasarkan nilai jual 
objek pajak yang ditentukan secara 
musyawarah. "Selama dua kali 
pertemuan, tim sembilan bukan 
mengadakan musyawarah, melainkan 
hanya bersosialisasi," ujar Syafrudin.” 

(Tempo Interaktif, 10 Mei 2005  
“Warga Korban Banjir Kanal Timur Minta Musyawarah”) 

 

 “Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 … membuat ribuan bahkan 
puluhan ribu warga di 13 kelurahan di 
Jakarta Timur dan Jakarta Utara yang 
terkena proyek Banjir Kanal Timur 
menjadi semakin resah…  

Ketua Forum Suara Warga Terkena 
Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang 
juga Ketua RW 03, Kelurahan Duren 
Sawit, Ibrahim mengatakan, peraturan 
presiden (perpres) itu seolah mengajak 
warga untuk berperang. 

Warga tidak pernah menghalangi 
program pembangunan yang 
dicanangkan pemerintah. "Namun, 
harusnya ada pengertian juga dari 
pemerintah. Selama ini musyawarah 

http://www.kompas.com/utama/news/0505/06/164251.htm
http://www.kompas.com/utama/news/0505/06/164251.htm
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lebih berupa indoktrinasi karena tidak 
ada proses memberi dan menerima. 
Warga kerap diajak musyawarah, tapi 
yang dibicarakan hanya harga nilai jual 
obyek pajak (NJOP) tanah yang masih 
murah dan harga bangunan tahun 
2001," ujar Ibrahim.” 

(Kompas, 9 Mei 2005. “Perpres Membuat 
Warga di Lahan BKT Makin Resah”) 

 
 
 

Penguasa Riang 
 

“Pemerintah menerbitkan Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 36/2005 yang 
mengatur Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, guna menghindari 
kemacetan pembangunan atas 
penolakan melepas hak tanah …” 

(Bisnis Indonesia, 9 Mei 2005, Peraturan Presiden 
Soal Tanah Atasi Kemacetan Pembangunan) 

 
 

“Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, 
gembira dengan keluarnya Peraturan 
Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
tanah untuk pembangunan untuk 
kepentingan umum yang ditetapkan 3 
Mei 2005. Dengan Perpres tersebut, 
menurut Sutiyoso, pembangunan proyek 
Banjir Kanal Timur (BKT) akan lancar.” 

(Tempo Interaktif, 9 Mei 2005, “Gubernur 
Senang, Rakyat Meradang) 

 
 
“…Gubernur DKI Jakarta menyambut 
gembira terbitnya peraturan baru 
tersebut. "Saya yakin program-program 
kita terutama yang berhubungan dengan 
pembebasan tanah bisalebih cepat 
selesai,"katanya. Sebab, selama ini 
setiap pengerjaan pembangunan lebih 
sering terhambat karena masalah 
pembebasan tanah.” 
(IndoPos Online, 10 Mei 2005, “Dewan Janji 

Pantau Pelaksanaan Perpres 36 Tahun 
2005”) 

 
 
 

“Masyarakat hendaknya juga segera 
mengetahui dan akan kita sosialisasikan. 
Dengan keluarnya revisi Keppres itu 
saya harapkan pembangunan BKT 
…dan infrastruktur yang lain seperti jalan 
tol dan jaringan kereta api dan lain 
sebagainya bisa berjalan lancar”.  

(Jakarta.go.id Website Pemda DKI Jakarta, 
10 Mei 2005.  

“Pemprop DKI Akan Mensosialisasikan 
Perpres No. 36 Tahun 2005”) 

 
 

“Keluarnya kebijakan baru tentang 
pengadaan tanah untuk proyek 
kepentingan umum disambut positif 
pemerintah daerah. Sebab, Perpres No 
36/2005 itu bisa menjadi landasan 
pemprov dan pemkab untuk melanjutkan 
proyek-proyek yang selama ini macet 
akibat terkendala pembebasan tanah. 
 
"Dengan keluarnya peraturan baru 
tersebut, kami memiliki payung hukum 
yang kuat untuk melanjutkan proyek-
proyek pembebasan tanah yang sempat 
terhenti," ujar Chusnul Arifien Damuri, 
asisten Tata Praja Pemprov Jawa Timur 
yang juga pejabat wali kota Surabaya, 
saat dihubungi kemarin.  
 
Begitu pun di Jakarta. "Saya belum 
mendengar bahwa peraturan itu telah 
disahkan. Namun, secara garis besar, 
peraturan tersebut bisa mendukung 
pembangunan sarana umum yang 
sekarang sedang berjalan," ungkap 
Deded Sukendar, kepala Biro Hukum 
Pemprov DKI Jakarta, siang kemarin.” 
(JawaPos Online, 8 Mei 2005. “Angin Sejuk 

bagi Pemerintah Daerah”) 
 

Pengusaha Gembira 
 
“Keputusan pemerintah menerbitkan 
Peraturan Presiden (Perpres) No 36 
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum mendapat respons 
positif, terutama dari kalangan 
pengusaha. 
 
Menurut Ketua Umum DPP RealEstat 
Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi, 
pengusaha berharap aturan itu mampu 
mendukung realisasi rencana 
pengembangan usaha, khususnya 
terkait penguasaan tanah. 
 
Senada dengan Lukman, Ketua DPP 
Asosiasi Real Estate Broker Indonesia 
(AREBI) Tirta Setiawan juga mengakui 
peraturan itu akan berdampak positif 
bagi pembangunan infrastruktur serta 
percepatan pencapaian target 
pembangunan 1 juta rumah...”  



Direktorat Hak Ekosob Yayasan LBH Indonesia 
(JawaPos Online, 8 Mei 2005. “Pengusaha 

Respons Positif”) 
 
 

“Terlepas dari itu, jauh sebelum Perpres 
ini terbit, harapan investor asing pada 
kepastian sektor pertanahan di 
Indonesia memang besar. Pada 
pertengahan Maret lalu, Sahala Sianipar, 
direktur Golin/Harris International Pte Ltd 
Singapura, perusahaan public relation 
yang bermarkas di AS, mengungkapkan 
kepada koran ini bahwa beberapa 
investor asing memang belum mau 
meneken persetujuan investasi di proyek 
infrastruktur karena belum ada jaminan 
soal pertanahan di Indonesia.  
 
Investor asing tidak mungkin 
berhadapan langsung dengan 
masyarakat di Indonesia. Sebab itu, 
investor menginginkan agar pemerintah 
mengatur soal tanah. "Beberapa 
perusahaan Singapura minta investment 
guaranty. Salah satunya ya, kemudahan 
soal pembebasan tanah itu," lanjutnya.” 

(JawaPos Online, 8 Mei 2005. “Perpres 
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

Fasilitas Umum”) 
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 PP No. 36 tentang Tanah Beri 
Kepastian Hukum Bagi Investor 

 
 

“Kalangan pengusaha menilai Peraturan 
Presiden mengenai pengadaan tanah 
bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum memberikan 
kepastian bagi investasi sektor 
infrastruktur. 
 
Kebijakan yang membuat pemerintah 
mempunyai wewenang mencabut hak 
tanah yang dimiliki individu, membuat 
investor sektor ini punya gambaran akan 
investasinya. 
 
"Hal ini juga sebagai komitmen 
pemerintah dalam menindaklanjuti hasil 
dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Bidang 
Infrastruktur (Infrastructure Summit) awal 
tahun ini," kata Ketua Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Indonesia MS 
Hidayat ketika dihubungi di Jakarta, 
Minggu.”3

(Media Indonesia Online, 8 Mei 2005  
“PP No. 36 tentang Tanah Beri Kepastian Hukum Bagi 

Investor”) 

Pemerintah Berupaya Terbitkan Aturan Akuisisi Lahan 
 
Bau rencana penetapan Perpres No. 36/2205 
sebenarnya sudah tercium paling tidak sejak 18 Januari 
2005. Pada saat itu, Hamid Awaludin, Menteri Hukum 
dan HAM disela konferensi  Pers KTT Infrastruktur 
menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berupaya 
menerbitkan aturan akuisisi lahan dalam rangka 
meningkatkan kepercayaan investor asing untuk lebih 
jauh menanamkan dana di dalam negeri.  
 
Selanjutnya, menurut Hamid, terkait dengan investor 
yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, 
pihaknya akan berkordinasi dengan sejumlah 
departemen. Dijelaskannya “kerjasama ini akan 
menyinergikan perangkat-perangkat hukum baik di 
tingkat pusat maupun daerah sehingga bisa 
mengakomodir kepentingan investor.” 
 
Menteri Hamid yang seharusnya memainkan peran 
dalam promosi, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan 
HAM (setiap warga Negara) ini malah lebih 
memperhatikan bisnis. Menurutnya, “selama ini 
permasalahan lahan termasuk pembebasannya masih 
menjadi sorotan pengusaha karena banyak menjadi 
permasalahan ketika bisnis berlangsung.”. Pada saat itu, 
Hamid – mantan anggota KPU ini -  tidak menjelaskan 
secara rinci bentuk peraturan akusisi tersebut. Pada 3 
Mei 2005 barulah Kita semua diberi khabar!!!  
 
Pernyataan dikutip dari: 
http://www.kompas.com/utama/news/0501/18/145210.htm  
 

Foto: KCM/ilustrasi 
Sumber: 
http://www.kompas.com/utama/news/0501/17/104820.htm  

 
3 Judul ini paling banyak diberitakan ulang dimedia internet, 
antara lain lihat situs Badan Akutansi Keuangan Negara. Teks 
di http://www.bakun.go.id/modul/terkini/index.php?id=977; 
Indonesia Interactive News. Teks di 
http://www.i2.co.id/news/media_latestnews.asp?id=64564; 
JaknewsCom. Teks di 
http://www.jaknews.com/2005/ekbis/mei/09052005-
1100jak04.htm  

http://www.kompas.com/utama/news/0501/17/104820.htm
http://www.kompas.com/utama/news/0501/18/145210.htm
http://www.bakun.go.id/modul/terkini/index.php?id=977
http://www.i2.co.id/news/media_latestnews.asp?id=64564
http://www.jaknews.com/2005/ekbis/mei/09052005-1100jak04.htm
http://www.jaknews.com/2005/ekbis/mei/09052005-1100jak04.htm
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Tabel 
Perbandingan Peraturan Perundang-undangan:  

Jenis-jenis Tanah  untuk Kepentingan umum 
 
URUTAN PASAL 1 AYAT (2) 

INPRES NO 9 TAHUN 
1973 

PASAL 5 KEPPRES NO 
55/1993 

PASAL 5 PERPRES NO 36/2005 

1.  Gedung sekolah Jalan Umum, saluran 
pembuangan air 

Jalan umum, jalan tol, reI kereta api (di atas tanah, di ruang 
atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air 
minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi 

2.  Sarana-sarana olah raga Waduk, bendungan dan 
bangunan pengairan 
lainnya termasuk 
saluran irigasi 

Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan 
pengairan lainnya 

3.  Sarana transportasi Rumah sakit umum dan 
Pusat-pusat Kesehatan 
Masyarakat 

Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat 

4.  Sarana ibadah dan 
sosial 

Pelabuhan atau Bandar 
udara atau terminal 

Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal 

5.  Sarana irigasi pertanian Peribadatan Peribadatan 
6.  Perkantoran pemerintah Pendidikan atau 

sekolahan 
Pendidikan atau sekolah 

7.  Sarana pengembangan 
ekonomi 

Pasar umum atau pasar 
INPRES 

Pasar umum 

8.  Fasilitas pemakaman 
umum 

Fasilitas pemakaman umum 

9.  Fasilitias keselamatan 
umum seperti antara lain 
tanggul penanggulangan 
bahaya banjir, lahar dan 
lain-lain bencana 

Fasilitas keselamatan umum 

10.  Pos dan telekomunikasi Pos dan telekomunikasi 
11.  Sarana olah raga Sarana olah raga 
12.  Stasion penyiaran radio, 

televisi berserta sarana 
pendukungnya 

Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya 

13.  Kantor Pemerintah Kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara 
asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga-
lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa 

14.  Fasilitas Angkatan 
Bersenjata Republik 
Indonesia 

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

15.  Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 
16.  Rumah susun sederhana 
17.  Tempat pembuangan sampah 
18.  Cagar alam dan cagar budaya 
19.  Pertamanan 
20.  Panti sosial 
21.  

 

 

Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 
Sumber: Diolah oleh Direktorat Hak Ekosob, Yayasan LBH Indonesia. Mei 2005 
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 Perpres Pengadaan Tanah Lebih Kejam Dari 

Aturan Sebelumnya; Lebih Represif, Perpres 
Nomor 36/2005 Harus Dibatalkan 

 
Demikian judul berita didua media: Hukumonline dan 
Harian Nasional Kompas4. Lebih kejam dan lebih 
represif dari aturan masa lalu, karena: 
 

1. Alat efektif untuk praktik penggusuran 
paksa: Perpres No. 36/2005 menyediakan 
dasar hukum bagi pencabutan hak atas 
tanah5 

 
Perpres ini memberikan otoritas dan wewenang 
kepada Presiden SBY untuk mencabut hak atas 
tanah.6 Bagi masyarakat, hanya disediakan waktu 
90 hari untuk bermusyawarah sebelum digusur 
paksa.7 Tidak ada ketentuan bahwa “penentuan 
kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 
yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara 
teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain”8 
dilakukan secara partisipatif, lewat konsultasi publik, 
melainkan “penentuannya” dilakukan secara 
sepihak, atau paling tidak dua pihak: pemerintah 
dan investor/pemilik modal. Upaya hukum yang 
disediakan Perpres, yakni lewat Pengadilan Negeri, 
hanya sebatas untuk memeriksa gugatan bentuk 
dan besarnya ganti rugi atas tanah yang telah 
digusur paksa.9  

 5

 
2. Presiden SBY telah meniadakan proses 

hukum dan kekuasaan kehakiman dalam 
sengketa pertanahan 

Detik ditetapkannya Perpres No. 36/2005, maka 
pada saat yang bersamaan, Presiden SBY telah 
meniadakan upaya hukum yang dapat ditempuh 
masyarakat dalam sengketa pertanahan di 
lembaga-lembaga pengadilan dibawah Mahkamah 
Agung. Sengketa tentang pengambil-alihan hak 
atas tanah tidak bisa diselesaikan melalui jalur 
hukum karena Presiden mempunyai kewenangan 
untuk mencabut hak atas tanah, mau tidak mau, 
suka atau tidak suka, tanpa diberikan satupun 
kesempatan konstitusional setiap warga negara 
untuk meraih keadilan lewat proses hukum. 
 
 
3. Perpres No. 36/2005 lebih kejam dari 

Keppres No. 55/1993 
                                                 
4 Lihat Hukumonline, 9 Mei 2005. Teks di 
http://hukumonline.com/detail.asp?id=12792&cl=Berita; 
Kompas. 10 Mei 2005. Teks di http://kompas.com/kompas-
cetak/0505/10/Politikhukum/1737837.htm    
5  Perpres No. 36/2005: pasal 1 ayat (3); pasal 2 ayat (1) huruf 
b. 
6 Lihat Perpres No. 36/2005: pasal 18 ayat (1) sampai dengan 
ayat (4). 
7 Lihat Perpres No. 36/2005: pasal 10 ayat (1). 
8 Lihat Perpres No. 36/2005: pasal 10 ayat (1). 
9 Lihat Perpres No. 36/2005: pasal 10 ayat (3). 

Dalam Perpres yang ditanda-tangani Presiden SBY 
tidak ditemukan batasan “pembangunan untuk 
kepentingan umum” – sebagaimana istilah yang 
digunakan oleh Keppres No. 55/1993 yang ditanda-
tangani Presiden Soeharto pada 17 Juni 2003. Di 
zaman Orde Baru saja, dibuat pembatasan yakni 
“kegiatan pembangunan yang dilakukan dan 
selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak 
digunakan untuk mencari keuntungan”10 Oleh 
Presiden SBY ketentuan ini dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.11  
 
Dengan kata lain, Perpres No. 36/2005 memberikan 
izin bahwa “pembangunan untuk kepentingan 
umum adalah kegiatan pembangunan yang 
dilakukan dan selanjutnya dimiliki Orang 
Perseorangan, Swasta, Investor Asing, 
Pengusaha Dalam Negeri serta boleh digunakan 
untuk meraup keuntungan”. 

                                                 

Gunakan hak uji Kita 
di Mahkamah Agung (MA) untuk meminta 
MA untuk menyatakan bahwa Perpres No. 
36/2005 tidak sah, tidak berlaku untuk 
umum, serta memerintahkan Presiden 
untuk mencabut Perpres ini: bahwa 
Perpres No. 36/2005 bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang ada, 
yang menjamin hak setiap Warga Negara 
untuk mendapatkan “keadilan”, menikmati 
“hak asasi dan kebebasan dasar” serta 
“terhindar dari praktik-praktik penggusuran 
paksa”   
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

Sekretariat Rakyat 
Gotong Royong 
Tolak Penggusuran 
Paksa 
d/a 
Yayasan LBH Indonesia 
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320 
Telp. 021-314 55 18 
Fax. 021-319 30 140 
Email. info@ylbhi.or.id
Website. www.ylbhi.or.id  

10 Lihat Keppres No. 55/1993: pasal 5 ayat (1). 
11 Lihat Perpres No. 36/2005: pasal 23. 

mailto:info@ylbhi.or.id
http://www.ylbhi.or.id/
http://hukumonline.com/detail.asp?id=12792&cl=Berita
http://kompas.com/kompas-cetak/0505/10/Politikhukum/1737837.htm
http://kompas.com/kompas-cetak/0505/10/Politikhukum/1737837.htm
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