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Perpres No.36 Tahun 2005, tanggal 3 Mei 2005 Tentang  

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
 
A. Pendahuluan 
 

Dengan di sahkannya Peraturan Presiden  No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 3 Mei 
2005. Pemerintah sepertinya akan mengulang kembali sejarah pedih penderitaan rakyat 
yang telah kehilangan Hak atas tanah mereka seperti pada kekuasaan Rezim Orde Baru. 
Tercatat 1. 753 kasus yang terjadi di 26 Propinsi yang melibatkan Pemerintah, Militer  
Perusahaan Negara, dan Perusahaan Swasta. Pada beberapa kasus diatas juga disertai 
dengan tindak kekerasan terhadap petani berupa : Penganiayaan, Pembunuhan, 
Penembakan, Penculikan, Penangkapan, Pembakaran/perusakan rumah atau pondok, 
Pembabatan/Pembakaran Tanaman, Teror, di suatu daerah terjadi pemerkosaan.1  

Kasus terakhir terjadi kemarin 18 September 2005 yaitu penarikan secara paksa 
petani yang menduduiki Areal tanah yang bakal di jadikan lokasi Bandar Udara Lombok 
Baru Penumjah. Lombok Tengah Nusat Tenggara Barat akibatnya Puluhan petani 
menderita Luka-luka terkena tembakan. Penarikan secara paksa itu dilakukan menyusul 
dicabutnya izin Kalpori untuk pertemuan perkumpulan petani internasional yang 
berlangsung di Lokasi tanah Bandara, Para petani tersebut merasa sudah mendapat izin 
dari Kapolri untuk melakukan pertemuan dilokasi tersebut. 

Tindakan Refresif yang dilakukan oleh  aparat polisi merupakan cermin dari 
polah laku yang akan terus terjadi dalam rangka mengatasnamakan pembangunan demi 
kepentingan umum. Apalagi dengan berlakunya perpres ini yang melegalkan pemerintah 
dalam mencabut tanah yang dimiliki oleh rakyat dengan dalih kepentingan umum.   

Perpres No. 36 Tahun 2005 berisikan tentang prosedur dan tata cara pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah atau pencabutan hak atas tanah disertai dengan 
pelaksanaan ganti kerugian bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 
Merupakan implementasi dari Infrastruktur summit pada 17 Januari 2005, hal ini sesuai 
dengan apa yang dikatakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian 
Aburizal Bakrie yang mengungkapkan bahwa “Pemerintah segera mengumumkan 14 
Regulasi dibidang infrastuktur bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan puncak 
infrastruktur summit 2005 di Hotel Shangrilla 17-18 Januari. Sebelas (11)  regulasi 
berupa rancanagn peraturan pemerintah dan tiga (3)  Peraturan Presiden. Hal ini juga 
dikuatkan dengan pernyataan Menteri hukum dan HAM Hamid Awaluddin yang 
menyatakan “akan menerbitkan beberapa aturan akuisisi lahan dalam rangka 
meningkatkan kepercayaan investor asing untuk lebih jauh menanamkan modal/dana 
didalam negeri’ dan juga dalam pernyataan lain menyebutkan “ kerjasama ini akan 
menyinergikan perangkat-perangkat hukum ditingkat pusat maupun daerah sehingga 
bisa mengakomodir kepentingan investor. Selama ini permasalahan lahan termasuk 
pembebasannya masih menjadi sorotan pengusaha karena banyak menjadi 
permasalahan ketika bisnis berlangsung”. 
                                                 
1 Sumber : Data Base Konflik Agraria KPA, Desember 2001  



Dari hal diatas cukup jelas bahwa Perpres No. 36 Tahun 2005 merupakan 
representasi dari kemauan dan kepentingan investor, yang sampai saat ini telah beberapa 
fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengajukan penolakan terhadap Perpres 
tersebut. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Abdillah Toha, pada tanggal 30 Juni 2005 
telah mengeluarkan dan menandatangani peryataan sikap F-PAN, yang pada intinya 
menyebutkan “ Bahwa Perpres 36/2005 secara substansial bertentangan dengan UU 
Pokok Agraria, dan meminta kepada Presiden untuk merevisi Perpres 36 karena sangat 
merugikan rakyat banyak, terutama rakyat kecil.  Sedangkan Fraksi Kebangkitan 
Bangsa telah mengirimkan Surat langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yang 
pada intinya menyebutkan : 

 
1. Perpres 36/2005 tidak memiliki definisi yang tegas tentang kepentingan umum 
2. Pengaturan ganti rugi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini berpotensi 

merugikan rakyat 
3. Perpres 36/2005 membuat resah rakyat, khususnya kaum tani di pedesaan dan 

kaum miskin di perkotaan. 
4. Perpres 36/2005 dari segi muatan materinya bertentangan dengan UU No.5 Tahun 

1960 tentang Pokok-Pokok Agaria. 
5. Bahwa DPR-RI sedang mempersiapkan RUU tentang Pengadaan tanah untuk 

kepentingan Pembangunan dan menjadi prioritas unruk segera dibahas 
sebagaiman ditetapkan dalam prolegnas 2005-2009. 

6. Agar Presiden RI mencabut Perpres 36/2005.  
 

B. Persiapan Permohonan Uji Materiil 
 

Bahwa Tim Advokasi Untuk Rakyat Tolak Penggusuran terdiri dari beberapa LSM 
yang ada di seluruh Indonesia, telah menyiapkan Draf Permohonan Uji Materiil, dengan 
Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh lebih dari 4000 (Empat Ribu) masyarakat 
yang berasal dari seluruh Indonesia. Substansi Draf Uji Materiil tersebut sesuai dengan 
Perma No. 1 Tahun 2004, bahwa “Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk 
menilai materi muatan peratutran perundang-undangan dibawah undang undang terhadap 
Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi (Pasal 1 ayat (1))”, “Permohonan 
keberatan adalah Suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu 
peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan duatu peraturan 
perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk 
mendapatkan Putusan”. (Pasal 1 ayat (3)) 

Pemohon Keberatan menurut Permah No.1 tahun 2004 adalah Kelompok 
Masyarakat atau Perorangan yang mengajukan permohonan Keberatan kepada 
Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang_undangan tingkat yang 
lebih rendah dari Undang_undang. (Pasal 1 ayat (4)). 

Berdasarkan ketentuan ini, tidak terdapat pembatasan secara ketat terhadap siapa 
saja yang dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang. Sepanjang pemohon dapat dapat membuktikan 
bahwa peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan atau dapat membuktikan bahwa pembentukan suatu 



peraturan perundang-undangan tidak melalui proses yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maka pemohon tersebut mempunyai Legal Standing. 

Tim Advokasi Untuk Rakyat Tolak Penggusuran pada kesempatan ini juga 
meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar Permohonan Keberatan Uji 
Materiil ini untuk ditanggapi secara cepat, mengingat beberapa kasus terdahulu 
penanganan terhadap Hak uji Materiil bisa berlarut-larut, hinga mencapai waktu 2 tahun. 
Di khawatirkan Pemerintah dapat dengan seenaknya memakai Perpres ini untuk 
melaksanakan niatnya bersama para pengusaha. 

Dan juga Tim Advokasi Untuk Rakyat Tolak penggusuran meminta kepada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Persidangan dilakukan secara terbuka, 
sehingga masyarakat dapat mengetahui secara transparan alasan-alasan Pemerintah 
mensahkan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005.    

 
C. Tuntutan Permohonan uji Materiil  
 
Bahwa Permohonan Uji Meteriil ini meminta kepada  Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Untuk Memberikan putusan : 
1. Menyatakan Perpres No.36 Tahun 2005 telah melanggar Undang-undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agrarian 
2. Menyatakan Perpres No. 36 Tahun 2005 telah melanggar Undang-undang No.20 

tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada 
diatasnya. 

3. Menyatakan Perpres 36/2005 telah Melanggar Undang-undang No.10 tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

4. Menyatakan Perpres 36/2005 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum 
5. Membatalkan Perpres 36 Tahun 2005 
6. Memerintahkan termohon Presiden Republik Indonesia Untuk segera mencabut 

Perpres No. 36/2005, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan 
dikirim (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Perpres 
yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
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