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"Perlu Revisi Kembali Perpres 65/2006" 
  

 
Kami memberikan apresiasi yang tinggi ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 65/2006 
tentang Perubahan Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam Konsideran Perpres No. 65/2006 telah dinyatakan 
bahwa Perpres ini ditetapkan untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak 
atas tanah yang sah dan kepastian hukum bagi masyarakat (Konsideran Menimbang). Perpres ini 
ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Juni 2006. 
 
Dengan mendasarkan komitmen Pemerintah tersebut, YLBHI mencatat sejumlah hal yang masih 
belum memberikan jaminan terhadap penghormatan hak asasi manusia dan kepastian hukum. 
 

1. Masalah ganti kerugian, seperti diatur dalam Pasal 1 jo. Pasal 7, 13 dan 15. Berdasarkan 
hukum hak asasi manusia, ganti kerugian semestinya dilakukan agar menjamin para pihak 
yang menderita kerugian tidak menurun standar kualitas hidupnya. Ganti kerugian ini mesti 
mempertimbangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) lainnya. Sebagai 
contoh memberikan jaminan akses terhadap pendidikan bagi anak-anak, akses terhadap 
mata pencarian dan pekerjaan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan; 

2. Kesepakatan sukarela, seperti dinyatakan dalam Pasal 2(2), mesti memenuhi prinsip dan 
asas dalam disiplin hak asasi manusia, antara lain prinsip FPIC (Free and Prior Informed 
Concern), dimana semua pihak yang akan terkena dampak diinformasikan lebih dahulu 
dalam waktu yang cukup untuk dapat berpartisipasi penuh (full and meaningful participation). 
Pemberitahuan tidak hanya berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah, juga mencakup 
proyek dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Diusulkan pemberitahuan, selambat-
lambatnya 12 (dua belas) bulan, setelah rencana proyek disetujui oleh Pemerintah. 
Pemberitahuan sebelumnya juga tidak hanya dilakukan sebelum disampaikannya undangan 
untuk musyawarah dengan para pihak yang tanahnya akan digunakan untuk kepentingan 
umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau 
lokasi lain (Pasal 10(1)).  

3. Panitia pengadaan tahan kabupaten/kota atau ditingkat provinsi (Pasal 6), mesti melibatkan 
elemen masyarakat, seperti akademisi, organisasi rakyat atau organisasi non-pemerintah 
yang independen. 

4. Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan (Pasal 
7(c)), mesti tidak hanya berpatokan pada dokumen pendukung seperti sertifikat, melainkan 
bukti-bukti lainnya. Hal ini perlu diingatkan, karena tidak sedikit masyarakat telah mengelola 



dan mengupayakan lahan, namun tidak memiliki sertifikat. Dalam konteks ini, Pemerintah 
mesti memenuhi prinsip security of tenure, terutama bagi lahan-lahan masyarakat adat 
(indigenous people). Para pakar ahli hukum adat, dan pihak-pihak yang memahami sejarah 
dan status tanah yang bersangkutan. 

5. Mekanisme pengawasan (akuntabilitas dan transparansi) dalam penggunaan dana-dana 
Negara yang keluar atas dasar Perpres ini, antara lain: (1) ganti kerugian yang diserahkan 
kepada para pihak, dan; (2) biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Panitia Pengadaan Tanah 
(Pasal 7A). Pengawasan ini perlu sejak awal dirancang agar proses yang bertujuan baik, 
tidak tercemar dengan praktik-praktik penyalahgunaan dana dan korupsi; 

6. Sejak awal, telah banyak kritik tentang mekanisme konsinyasi dalam proses pelepasan dan 
penyerahan tanah – mekanisme penitipan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri, yang 
wilayah hukumnya meliputi lokasi yang bersangkutan (Pasal 10(2). Cara lain yang diusulkan 
adalah menghapuskan mekanisme konsinyasi ini, untuk selanjutnya ditempuh mekanisme 
pelepasan dan penyerahan lahan berdasarkan hukum perdata yang mengatur tentang jual-
beli.  

7. Bentuk ganti kerugian yang lain (Pasal 13(e), diusulkan adalah shareholder, jika nantinya 
proyek tersebut digunakan selain fungsi sosial. Para pihak yang tanahnya digunakan, 
mendapat saham dari proyek-proyek yang bertujuan untuk mencari keuntungan (komersial); 

 
Atas dasar pemikiran tersebut, maka YLBHI menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Apresiasi yang tinggi, sekali lagi, ditujukan kepada Pemerintah yang telah merevisi Perpres 
No. 36/2006; 

2. Meminta perbaikan kembali Perpres No. 65/2006 berdasarkan usulan-usulan tersebut diatas. 
3. Meminta kepada seluruh pihak untuk dapat mengkritisi Perpres 65/2006 untuk selanjutnya 

menyampaikan rekomendasi dan masukan kepada Pemerintah.  
 
Demikianlah siaran pers ini dibuat. 
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