
I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dewasa ini, mobilitas Warga Negara Asing 

(selanjutnya disingkat WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia akan terus 

meningkat. WNA yang masuk ke Indonesia itu, selain mempunyai tujuan wisata, 

ada pula yang berminat untuk mempunyai tanah. Hal ini diindikasikan oleh 

banyaknya WNA yang menguasai tanah di beberapa tempat di Indonesia, di 

antaranya adalah di Provinsi Bali. Provinsi Bali yang merupakan tujuan wisata 

utama di Indonesia, pada tahun 2001 telah memiliki penduduk WNA sebanyak 

971 jiwa (BPS Provinsi Bali, 2001).  Khusus di Kabupaten Tabanan, sampai pada 

akhir tahun 2006 telah tercatat sebanyak 36  penduduk WNA (BPS Kabupaten 

Tabanan, 2007).  

Keberadaan WNA di Provinsi Bali merupakan salah satu dampak dari 

pesatnya pembangunan pariwisata. Pemerintah Pronvinsi Bali selalu 

menempatkan pariwisata pada prioritas tertinggi secara sektoral, bersama-sama 

dengan sektor pertanian dan industri kecil (Artini dan Anggraeni, 2007). Hal ini 

akan memberikan dampak pada aspek pertanahan. Salah satu pengaruh langsung 

di bidang pertanahan adalah kebutuhan tanah untuk pembangunan fisik yang 

semakin meningkat. Provinsi Bali yang mempunyai luas wilayah sebesar 5.632,86 

km2 membutuhkan sarana pariwisata yang besar. Sarana itu meliputi 

pembangunan hotel, restoran, agen perjalanan, industri kerajinan,  sarana 

transportasi, dan kegiatan lainnya yang semuanya membutuhkan tanah.  

Bagi bangsa Indonesia, setiap usaha pembangunan diharapkan dapat 

memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan ini merupakan pondasi 



 

 2

yang telah dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945.  Selanjutnya, tujuan ini  ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal 

dengan UUPA. Salah satu asas dalam UUPA adalah asas kebangsaan. 

Berdasarkan asas ini, hanya Warga Negara Indonesia (WNI)  yang diperkenankan 

untuk mempunyai hubungan sepenuhnya  dengan  tanah. Hal ini berarti bahwa  

hubungan WNA dengan tanah dibatasi, yakni hanya diberi kemungkinan untuk 

mempunyai Hak Pakai (HP) atau Hak Sewa. 

Pemberian HP kepada WNA seyogyanya dapat memberikan kenyamanan 

bagi WNA yang menguasai tanah di Indonesia. Terlebih lagi pada masa yang akan 

datang, mobilitas WNA yang masuk ke Indonesia semakin bertambah. Mobilitas 

tersebut dipengaruhi oleh adanya kemajuan di berbagai bidang, seperti ilmu 

pengetahuan, telekomunikasi, jaringan transportasi, akan membuat arus informasi 

semakin mudah dan lancar mengalir antar individu dan/atau kelompok. Batas 

geografis dan negara tidak lagi signifikan. 

Kondisi tersebut di atas membutuhkan adanya perangkat peraturan 

perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi WNA yang 

menguasai tanah di Indonesia. Peraturan dimaksud seyogyanya dapat 

mengimbangi pesatnya perkembangan kebutuhan hukum dalam praktik. Dalam 

hal  kepastian hak atas tanah dimaksud saat ini telah ada peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya, di antaranya adalah: Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HP 

dan PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau 

Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Penerbitan kedua 
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PP ini mengandung arti positif karena pengaturan tentang HP merupakan landasan 

yuridis bagi penguasaan tanah oleh WNA di Indonesia. Pada tingkat 

Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah pula diterbitkan Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 

7 Tahun 1996 Jo. PMNA/KBPN No. 8 Tahun 1996  tentang Persyaratan 

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing.  

Peraturan di atas pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan publik 

karena merupakan produk dari legislatif dan eksekutif. Sebagai suatu kebijakan, 

selain penetapan kebijakan, maka yang penting juga adalah implementasinya.  

Udoji dalam Solichin Wahab (1997) bahkan menyatakan bahwa pelaksanaan 

kebijakan  jauh lebih penting daripada  pembuatan kebijakan itu sendiri. Oleh 

karena itu, aparat pelaksana diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan itu ke 

dalam tindakan yang nyata walaupun pelaksanaan kebijakan apapun sebenarnya 

mengandung risiko kegagalan.  

Dalam praktiknya, kebijakan pemberian HP kepada WNA diindikasikan 

tidak dapat dilaksanakan secara efektif di Provinsi Bali (Hutagalung, 2000). WNA 

justru melakukan praktek-praktek penguasaan tanah melalui cara yang tidak 

sesuai dengan ketentuan UUPA. Sumardjono (2006) mengatakan bahwa dalam 

praktiknya, WNA memperoleh tanah dengan melakukan praktek penyelundupan 

hukum, yakni dengan cara pemindahan hak melalui sewa maupun dalam bentuk 

pemilikan hak atas tanah yang menggunakan ”kedok” atas nama WNI. Kedua cara 

ini telah marak dimanfaatkan oleh WNA dalam memperoleh hak atas tanah di 

beberapa tempat. Di Provinsi Bali, perolehan tanah dengan cara terselubung 

tersebut biasanya diikuti dengan peruntukkan tanahnya berupa pembangunan 
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hotel atau vila. Dengan demikian praktek seperti itu dapat disebut sebagai suatu 

model kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan WNI. Dengan 

demikian, model-model kerjasama yang telah dipraktekkan oleh masyarakat 

adalah model pinjam nama dan sistem kontrak/ sewa tanah. Sedangkan model 

yang diatur menurut ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah 

pemberian HP kepada WNA baik HP di atas tanah negara maupun HP di atas 

tanah Hak Milik.  

Praktek kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal 

tersebut akan memberikan dampak terhadap keberlanjutan sistem kehidupan 

masyarakat. Soethama (2008) mengatakan bahwa ketika terdapat pihak yang akan 

masuk menanamkan modalnya di Provinsi Bali, sesungguhnya masyarakat telah 

masuk ke dalam perangkap untuk saling bertikai. Masyarakat sangat mudah 

berseteru dengan sanak saudaranya hanya karena perbedaan pendapat dalam 

pengalihan tanah warisan. Selain itu, majalah Sarad edisi 93 Januari 2008 

memberitakan bahwa kemudahan masuknya arus modal ke Bali sering dilakukan 

dengan cara mempermainkan hukum, bertabrakan dengan kebijakan pusat, 

memperkosa hak-hak komunitas, hak adat, tata nilai dan tata kultur yang berlaku 

di Bali. Hal ini sering memicu ketegangan sosio-kultural masyarakat. Dengan 

demikian kedatangan arus modal ke Bali perlu dicermati secara hati-hati agar 

tidak membawa petaka bagi masyarakat Bali.  

Dalam hal pemanfaatan tanah, Pemerintah Daerah Bali dewasa ini tengah 

menghadapi permasalahan maraknya pembangunan vila tanpa ijin. Vila ini 

sebagian besar diindikasikan milik WNA. Wijaya (2007) mengatakan bahwa 

pembangunan vila tanpa ijin tersebut telah menimbulkan kecemburuan sosial di 
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antara pemilik hotel. Pemilik vila dengan leluasa menyewakan vila kepada 

wisatawan tanpa dibebani membayar pajak (www.bisnisbali.com). Sementara itu, 

Eka (2007) mengatakan bahwa pengawasan terhadap vila-vila tak berijin ini 

sangat sulit dilakukan karena letaknya yang jauh dari keramaian. Bahkan vila ini 

tidak jarang dibangun pada lahan persawahan. Padahal keindahan sawah itu 

merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali 

(www.elshinta.com). Kerusakan lingkungan akibat pembangunan vila tanpa ijin 

ini pernah pula dikemukakan oleh Brata (2005) bahwa di Bali terdapat sejumlah 

hotel, vila, dan bangunan lainnya yang menyimpang dari rencana tata ruang 

wilayah Provinsi Bali, khususnya berkaitan dengan sempadan pantai, sempadan 

jurang, dan kawasan suci (www.iloveblue.com).  

Salah satu wilayah di Provinsi Bali dewasa ini yang terindikasi telah 

memperoleh arus modal dari WNA sebagaimana telah disebutkan di atas adalah 

Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Desa tersebut, pada wilayah ini 

penguasaan tanah oleh WNA beserta pembangunan hotel dan vila relatif mudah 

ditemui. Model-model kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dengan WNA 

adalah model pinjam nama dan sistem kontrak/sewa tanah. Maraknya 

pembangunan vila di Desa ini memperjelas terjadinya perubahan penggunaan 

tanah dari lahan sawah pertanian menjadi non pertanian. Penduduk lokal telah 

banyak yang menjadi tenaga kerja pada hotel/vila milik WNA.  Pada peralihan 

hak-hak atas atas tanah kepada WNA tidak dicatat ke Kantor Pertanahan sehingga 

tidak tercipta tertib administrasi pertanahan. Kondisi seperti ini sesungguhnya 

merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan apabila hal ini dibiarkan 
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tanpa kontrol dari Pemerintah maka penduduk lokal akan selalu ditempatkan pada 

posisi yang lemah dan berada di bawah kendali WNA. Padahal tanah bagi 

masyarakat tani setempat  merupakan sumber kehidupan yang mempunyai nilai 

sangat strategis. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya perlu dilakukan identifikasi, 

komparasi serta analisis secara sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan terhadap 

beberapa model kerja sama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk 

lokal di Desa Lalanglinggah. Aspek sosial menjadi penting karena adanya 

penetrasi dari luar budaya masyarakat setempat. Aspek ekonomi berkaitan erat 

dengan masalah kesejahteraan masyarakat setempat (Mubyarto, et al, 1991). 

Aspek hukum menyangkut kepastian hukum bagi WNA yang menguasai tanah di 

Indonesia. Sedangkan aspek lingkungan menyangkut keberlanjutan ekosistem 

alam. Dengan demikian perlu diperoleh suatu model kerjasama yang tepat dalam 

pemanfaatan tanah antara WNA dan penduduk lokal.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini diberi judul analisis model 

kerjasama pemanfaatan tanah antara warga negara asing dengan penduduk lokal 

(studi kasus di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten 

Tabanan, Provinsi Bali). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan tersebut 

dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut ini. 

a. Apakah model kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk 

lokal di Desa Lalanglinggah saat ini telah memberikan manfaat secara sosial, 

ekonomi, hukum dan lingkungan?  

b. Model apakah yang tepat untuk diterapkan pada kerjasama pemanfaatan tanah 

antara WNA dengan penduduk lokal di Desa Lalanglinggah?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis manfaat sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan pada kerjasama 

pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal di Desa 

Lalanglinggah.  

b. Menentukan model yang tepat untuk diterapkan pada kerjasama pemanfaatan 

tanah antara WNA dengan penduduk lokal di Desa Lalanglinggah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan: 

a. secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengembangan 

model kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal, 

dan;   
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b. secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam menentukan dan melaksanakan model yang tepat pada 

kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal.   

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian mengenai analisis model kerjasama pemanfaatan tanah antara 

WNA dengan penduduk lokal ini difokuskan pada wilayah yang terdapat 

konsentrasi penguasaan bidang-bidang tanah oleh WNA di Desa Lalanglinggah, 

Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. WNA yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah WNA perseorangan yang telah melakukan 

kerjasama pemanfaatan tanah dengan penduduk lokal.  

Aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi aspek sosial, ekonomi, 

hukum, dan lingkungan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa model kerjasama 

pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal akan berdampak 

langsung secara nyata terhadap aspek-aspek tersebut. Aspek sosial menjadi 

penting karena adanya penetrasi dari luar budaya masyarakat setempat, yakni 

WNA yang berasal dari beberapa negara. Aspek ekonomi berkaitan erat dengan 

masalah kesejahteraan masyarakat setempat. Aspek hukum menyangkut kepastian 

hukum bagi WNA yang menguasai tanah di Indonesia. Sedangkan aspek 

lingkungan menyangkut keberlanjutan ekosistem alam. 
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