
i 
 

 

 MODUL 

MKK-2/3 SKS/ MODUL I-IX 

 

 

HUKUM TANAH 

 

   

                     

                              

                                         

OLOAN SITORUS 

WIDHIANA H. PURI 

 

 

 

 

 

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL  

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 

2014 

 

 

 



ii 
 

Hak cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-undang 

Hak Penerbitan pada Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

Kode Pos 55293, www.stpn.ac.id Tlp.0274-587239 

Indonesia 

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk apapun, 

tanpa ijin dari penulis dan penerbit 

Edisi Revisi  

Cetakan Pertama, Nopember 2011 

Cetakan Kedua, Desember 2014 

Penelaah Materi 

Pengembangan Desain Instruksional 

Desain Cover 

Lay-Outer 

Copy-Editor 

Ilustrator 

Tim STPN 

STPN PRESS  

- 

- 

- 

 

Oloan Sitorus, Widhiana H. Puri 

Hukum Tanah; I-IX 

MKK-2/ 3 SKS/ Oloan Sitorus, Widhiana H. Puri 

Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 55293 

ISBN : 

Judul 

Hukum Tanah  

 

 

 

 

http://www.stpn.ac.id/


iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Agenda besar yang saat ini sedang dijalani oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

(STPN) Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia (BPN RI) terbagi dalam 3 (tiga) hal. Agenda pertama 

revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi meliputi, reaktualisasi fungsi institusi kedinasan dan 

institusi akademis,  agenda kedua penguatan kegiatan riset, pembelajaran, publikasi, dan 

penajaman visi pemberdayaan masyarakat. Agenda ketiga adalah pengembangan, yaitu 

melalui pembukaan Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 

pengembangan STPN sebagau salah satu unggulan (center of excellence) dalam bidang 

pendidikan dan kajian pertanahan/ agraria.  

Kegiatan penyusunan modul ini merupakan upaya terstruktur yang coba diupayakan 

oleh STPN khususnya untuk Program Diploma Satu (DI) Pengukuran dan Pemetaan 

Kadasteral untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang lebih terstruktur, runtut, 

sistematik dan komprehensif. Penyusunan modul ini senantiasa didorong untuk mengakses 

dan mempelajari sumber-sumber referensi lanjutan dan terkini sesuai dengan perkembangan/ 

perubahan waktu dan tantangan zaman. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 

keberhasilan dosen menuliskan modul ajarnya ini merupakan salah satu titik masuk paling 

penting dalam perjalanan proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan 

berkarakter di STPN. Di situlah proses akumulasi pengetahuan dan ketrampilan dituliskan 

secara sistematik, bisa diuji (verifiedable/ falsifiedable), relatif mudah dicerna (analytical). 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada para dosen/ staf pengajar yang telah berusaha 

keras dan membuktikan komitmennya pada proses pengembangan kemajuan STPN sehingga 

pada gilirannya berhasil menyelesaikan penyusunan modul ini. Terima kasih juga 

disampaikan kepada para staf dan jajaran di lingkungan STPN yang tidak dapat disebutkan 

satu per satu yang telah mendukung hingga terlaksananya penerbitan modul ini. Khusus 

kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI yang telah menaruh 

perhatian tinggi sekaligus memastikan dukungan sumber daya yang tidak terkira nilainya 

kepada proses perkembangan dan penguatan kualitas akademis dan profesionalisme STPN. 

       Yogyakarta,      November 2014 
         Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 
 
 
       Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. 
       NIP. 19650805 199203 1 003 
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Penulisan modul ini bertujuan untuk mengefektifkan proses pembelajaran, 

sehingga standar kompetensi yang diharapkan dari Mata Kuliah Hukum Tanah  dapat 

terwujud. Sebagai mata kuliah yang akan memberikan pengetahuan dasar, Mata Kuliah 

Hukum Tanah berisi uraian mengenai pengertian hukum tanah yang mengatur tentang 

hak penguasaan atas tanah yang mengandung kewenangan untuk berbuat sesuatu atas 

tanah yang dihaki. Materi ini dipandang penting untuk diberikan kepada  mahasiswa 

Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional (STPN) agar memiliki wawasan dasar mengenai Hukum Tanah yang berada di 

Indonesia.  

Standar kompetensi yang diharapkan untuk dicapai adalah bahwa setelah 

mempelajari mata kuliah ini  mahasiswa akan dapat menjelaskan  pengertian hukum 

tanah, termasuk berbagai macam hak-hak atas tanah yang melingkupinya sehingga 

dapat menganalisis masalah-masalah atau gejala hukum pertanahan dalam perspektif 

perbandingan hukum. 

Selanjutnya, kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah mengikuti semua 

materi modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan: 

1. Hukum tanah dan hukum agraria  

2. Status tanah 

3. Hak-hak adat atas tanah 

4. Hak-hak barat atas tanah 

5. Hak-hak atas tanah berdasarkan UU No. 5 tahun 1960  

6. Hak milik atas satuan rumah susun 

7. Tanah wakaf 

8. Hak pengelolaan 

9. Hak tanggungan 

Efektivikasi modul ini akan terwujud jika berbagai instrumen kelengkapannya, 

seperti kontrak-perkuliahan dan tayangan perkuliahan, serta rambu-rambu 

penerapannya dipatuhi oleh semua pihak yang terkait, yakni para staf pengajar dan 

mahasiswa.  Terimakasih.  

  

       Yogyakarta,    November 2014 

 

 

                      Oloan Sitorus 

                    Widhiana H Puri   
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HUKUM TANAH DAN HUKUM AGRARIA 

 

Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam (BARKa) yang terkandung 

di dalamnya merupakan kekayaan alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa 

kepada Bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi penting untuk membangun 

masyarakat yang adil dan makmur. Hukum Agraria berperan penting untuk 

membantu memfungsikan tanah sebagai bagian dari (BARKa)  bagi keadilan dan 

kesejahteraan rakyat  Indonesia. Modul ini ingin menguraikan pengertian 

Hukum Agraria dan Hukum Tanah serta fungsi Hukum Agraria dalam 

Pembangunan Nasional. 

Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari Modul-I ini 

adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan ruang lingkup dan fungsi 

Hukum Agraria di Indonesia. Selanjutnya, indikator yang ingin dicapai setelah 

mempelajari Modul I ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan: (a)  

pengertian hukum  agraria; (b) pengertian Hukum Tanah sebagai hukum yang 

mengatur Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT); dan (c) fungsi Hukum Tanah 

dalam pembangunan nasional. 

 

 

A.   PENGERTIAN HUKUM AGRARIA  

 

Pengertian agraria dalam arti luas dapat dilihat pada UU No. 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan 

Undang-undang Pokok Agraria, disingkat UUPA). Menurut UUPA, agraria 

meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya. UUPA menentukan bahwa dalam pengertian bumi, 

selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi, di bawahnya serta yang 

berada di bawah air (Pasal 1 butir 4). Pengertian air termasuk perairan 

MODUL 
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pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 butir 5). Yang dimaksud 

dengan ruang angkasa meliputi ruang di atas bumi dan air (Pasal 1 butir 6).  

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UUPA juga mengartikan tanah yang hanya sebagai 

permukaan bumi (the surface of the earth). Konsekuensinya, hak atas tanah pun 

secara hukum adalah hak atas permukaan bumi, tidak sekaligus merupakan hak  

atas benda-benda di atas tanah dan kekayaan alam di tubuh bumi. 

Menurut Boedi Harsono, pengertian Hukum Agraria dalam UUPA bukan 

hanya satu perangkat bidang hukum, melainkan suatu kelompok berbagai 

bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak penguasaan atas sumber-

sumber daya  alam tertentu yang termasuk pengertian ‘agraria’ sebagai yang 

diuraikan dalam UUPA. Kelompok bidang hukum tersebut meliputi:1 

a. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti 

permukaan bumi; 

b. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan  atas air; 

c. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-

bahan galian yang dimaksudkan oleh UU Pokok Pertambangan; 

d. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam 

yang terkandung di dalam air; 

e. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa 

(bukan “Space Law”), yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan 

unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 UUPA.  

Yang perlu ditegaskan bahwa semua bagian dari kelompok hukum 

agraria itu adalah hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas berbagai 

sumberdaya agraria, bukan yang mengatur tentang pengelolaan, termasuk 

penatagunaan atas sumberdaya agraria. Bagi penulis, kelompok hukum yang 

mengatur pengelolaan berbagai sumberdaya agraria itu tunduk pada pengaturan 

Hukum Lingkungan.2 

                                                         

    1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, 
Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan, Penerbit Djambatan, 
Jakarta, 2003, hlm. 8.     
    2  Perhatikan Koesnadi Hardjasoemantri,  Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan Cetakan 
Kedelapanbelas, Penerbit Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 44, yang menyatakan bahwa 
dalam perkembangan akhir-akhir ini Hukum Lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek 
sebagai berikut: (a) Hukum Tata Lingkungan; (b) Hukum Perlindungan Lingkungan; (c) Hukum 
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B. PENGERTIAN HUKUM TANAH 

Hukum Tanah mengatur segi tertentu dari tanah itu sendiri, yakni 

menyangkut Hak Penguasaan atas Atas Tanah (HPAT). Segi-segi lain, seperti 

bagaimana menggunakan tanah atau bagaimana mewariskan tanah tidak tunduk 

pada Hukum Tanah, melainkan tunduk pada hukum lain, dalam hal ini: (a) cara 

penggunaan tanah tunduk pada Hukum Tata Guna Tanah sebagai bagian dari 

Hukum Tata Ruang dan/atau Hukum Tata Lingkungan,  serta (b) cara mewariskan 

tanah tunduk pada Hukum Waris. 

Politik hukumnya, hukum yang berlaku dalam HPAT mencita-citakan 

hukum yang tertulis, agar lebih mudah diketahui. Dalam pada itu, untuk 

menjamin kepastian hukum maka Hukum Tanah Nasional (HTN) sejauhmungkin 

diberi bentuk tertulis. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sampai sekarang 

kita belum mampu mengatur semua hukum mengenai HPAT di Indonesia secara 

tertulis. Dengan perkataan lain, ada juga pengaturan HPAT dalam bentuk Hukum 

Adat, bahkan dalam Hukum Kebiasaan-kebiasaan baru (yang bukan Hukum 

Adat). Oleh karena itu, sampai saat ini hukum yang berlaku mengenai HPAT 

dalam HTN, terdiri atas: 

a. hukum tertulis, yang meliputi: 

1) Pasal 33  UUD 1945; 

2) UUPA; 

3) Peraturan-peraturan pelaksanaan; 

4) Peraturan-peraturan lama sebelum UUPA yang berlaku berdasarkan 

peraturan peralihan dari UUD 1945. 

b. hukum yang tidak tertulis, yang meliputi: 

1) Hukum Adat yang sudah disaneer; 

2) Hukum kebiasaan-kebiasaan baru yang bukan Hukum Adat. 

Boedi Harsono menyatakan bahwa dalam tiap Hukum Tanah terdapat 

pengaturan mengenai berbagai Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT). Semua Hak 

                                                                                                                                                                 

Kesehatan Lingkungan; (d) Hukum Pencemaran Lingungan (dalam kaitannya dengan misalnya 
pencemaran oleh industri, dsb); (e) Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya 
dengan hubungan antara negara); serta (f) Hukum Sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan 
misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).    
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Penguasaan Atas Tanah (HPAT) berisi serangkaian wewenang, kewajiban, 

dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu  mengenai 

tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, 

yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok 

pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah.3 Secara 

yuridis, “berbuat sesuatu” yang dimaksud tersebut dapat berisi  kewenangan 

privat, publik atau bahkan dapat sekaligus kewenangan publik dan privat. 

Tegasnya, pengertian penguasaan yang dimaksud dalam HPAT berisi 

kewenangan yang luas, tidak sekedar berisi kewenangan hak untuk 

menggunakan dan atau menjadikan tanah sebagai jaminan yang merupakan 

kewenangan perdata. Dalam pada itu, HPAT lebih luas daripada Hak Atas Tanah 

(HAT). 

Untuk lebih mengefektifkan studi Hukum Agraria/Tanah, Boedi Harsono 

yang pertama kali menyatakan bahwa ketika mempelajari Hukum Agraria/Tanah 

perlu dilakukan dengan pendekatan pengertian HPAT sebagai lembaga hukum 

dan sebagai hubungan hukum konkrit. Dengan pendekatan pengertian HPAT 

sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit, ketentuan-ketentuan 

hukum yang mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika 

yang khas dan masuk akal. Selain itu, dengan sistematika sebagai lembaga 

hukum dan hubungan konkrit tersebut ketentuan-ketentuan Hukum Tanah 

bukan saja dapat diadakan, disusun, dan dipelajari secara teratur, tetapi juga 

akan dengan mudah diketahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk Hukum 

Tanah dan apa yang bukan.4 Bagi penulis, pendekatan sebagai lembaga hukum 

dan hubungan hukum konkrit tersebut dalam studi Hukum Agraria/Tanah itulah 

yang membuat Bapak Prof. Boedi Harsono layak disebut sebagai ‘Bapak Hukum 

Agraria Indonesia’. Dengan pendekatan seperti itu, orang-orang dimudahkan 

untuk melakukan studi Hukum Agraria/Tanah.  

a. Sebagai lembaga hukum. HPAT merupakan lembaga hukum jika belum 

dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai 

                                                         

       3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, 
Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan, Penerbit Djambatan, 
Jakarta, 2003, hlm. 23. 
      4 Ibid., hlm. 26-27. 
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pemegang haknya (Pasal 20-45 UUPA)  Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang 

mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum:5 

1) mengatur nama/penyebutan pada hak penguasaan tersebut; 

2) menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang 

untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya; 

3) mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang 

haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya; 

4) mengatur hal-hal mengenai tanahnya.  

 b. Sebagai hubungan hukum konkrit. HPAT merupakan hubungan 

hukum konkrit (biasanya disebut ‘hak’), jika telah dihubungkan dengan tanah 

tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai 

subyek atau pemegang haknya. Contohnya adalah hak-hak atas tanah yang 

disebut dalam Ketentuan Konversi UUPA. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah 

yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum 

konkrit mengatur mengenai hal-hal:6 

1)   penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit, dengan nama 

atau sebutan yang dimaksudkan di atas; 

2)   pembebanannya dengan hak-hak lain; 

3)   pemindahannya kepada pihak lain; 

4)   hapusnya; 

5)   pembuktiannya. 

 

Lingkup studi dari Hukum Tanah ini dapat dilihat dari tata jenjang atau 

hierarkhi hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional kita, 

yang meliputi:7 

a. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 UUPA sebagai hak 

penguasaan atas tanah yang tertinggi yang beraspek perdata dan publik; 

b. Hak Menguasai Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA sebagai hak 

penguasaan yang semata-mata mengandung aspek publik; 

                                                         

      
5
 Ibid, hlm. 25-26. 

      6 Ibid.  
       7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …, 2003 , ibid, hlm. 24. 
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c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA, yang 

beraspek perdata dan publik; 

d. Hak-hak perorangan/individual, yang semuanya berunsur perdata, terdiri 

atas: 

1) Hak-hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara 

langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang 

disebut dalam Pasal 16 dan 53; 

2) Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan, Pasal 49 UUPA; 

3) Hak Jaminan atas Tanah yang disebut Hak Tanggungan dalam Pasal 25, 

33, 39, dan 51 UUPA serta UU No. 4 Tahun 1996; 

4) HMRS  

Oleh karena, Hak Bangsa merupakan Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) 

yang tertinggi di Indonesia, maka semua HPAT lainnya bersumberkan dari Hak 

Bangsa sebagai kekayaan bersama dari seluruh Bangsa Indonesia. Salah satu 

implikasinya, semua hak atas tanah pun harus berfungsi sosial.     

 

 

3. FUNGSI HUKUM TANAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Penjelasan Umum Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan 

bahwa tujuan UUPA adalah: 

a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 

bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang 

adil dan makmur. 

b. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam 

hukum pertanahan. 

c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Tujuan pertama UUPA di atas menunjukkan bahwa UUPA secara 

sengaja disusun sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan 

dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 
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masyarakat yang adil dan makmur. Rakyat tani merupakan perhatian pertama 

dari UUPA ini oleh karena lapisan masyarakat inilah yang dipandang paling 

banyak mengalami kemiskinan disebabkan oleh struktur penguasaan dan 

pemilikan tanah yang timpang sebagai warisan dari pemerintahan kolonial 

Belanda. Langkah-langkah untuk menjadikan UUPA sebagai alat pembawa 

kemakmuran bagi petani dapat dilihat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan 

dasarnya pada Pasal 1-15 UUPA. 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah cara mewariskan tanah tunduk pada Hukum Tanah? 

2. Kalau seseorang akan membangun bangunan di atas tanahnya, maka ia harus 

memperhatikan ketentuan Hukum Tanah atau Hukum Tata Lingkungan? 

3. Mengapa pengaturan UUPA terhadap Hak Ulayat hanya sebagai lembaga 

hukum, tidak secara sekaligus sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum 

konkrit? 

4. Jelaskan penjungkirbalikkan pemahaman yang dilakukan UUPA terhadap 

pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah.  

5. Buktikan bahwa kewenangan dari Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) lebih luas 

dari hak atas tanah. 

6. Jelaskan apakah jenis HPAT yang tertinggi berdasarkan Hukum Tanah Nasional 

(HTN) dan apa implikasinya terhadap hak atas tanah di Indonesia? 

7. Bilakah Hak Bangsa lahir dan bagaimanakah sikap politik yang ditempuh agar 

seluruh wilayah bangsa dapat menjadi penopang utama kehidupan berbangsa? 

8. Mengapa Hak Menguasai dari Negara hanya memiliki kewenangan yang bersifat 

publik? 

9. Hubungan hukum apakah yang dapat dibangun bagi subjek hukum terhadap 

tanah dan sumberdaya alam lainnya? 

LATIHAN  
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10. Bagaimanakah strategi yang ditempuh menjadikan UUPA sebagai alat untuk 

memakmurkan rakyat tani? 

 

 

 

 

Hukum Agraria dan Hukum Tanah mempunyai sifat yang sama yakni sama-

sama mengatur tentang hak penguasaan (tenure) yakni hak untuk berbuat sesuatu. 

Perbedaan hanya berada pada lingkup objek yang diaturnya itu. Hukum Agraria 

mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di 

dalamnya; sedangkan Hukum Tanah mengatur Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT). 

Di dalam kenyataan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, meskipun digunakan 

nama Mata Kuliah Hukum Agraria, namun isi dari perkuliahan adalah Hukum 

Tanah. 

Hukum Agraria - yang utamanya bersumber pada UUPA - sarat dengan 

ketentuan yang diarahkan untuk mentransformasikan masyarakat ke dalam suatu 

“kehidupan baru”, yakni masyarakat yang lebih adil dan sejahtera melalui tanah. 

Harapan tersebut masih belum terwujud sepenuhnya mengingat banyak ketentuan 

pelaksanaan dari UUPA belum ditetapkan. 

 

 

 

 

 

1. Hukum Tanah adalah seperangkat hukum yang mengatur tentang:  

      (a) Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT);  

      (b) Hak Penguasaan Atas Tanah dan kekayaan alam yang terkandung di  

           dalamnya;      

      (c) Hak Penguasaan Atas Sumber-sumber daya Agraria;  

      (d) Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah;  

      (e) Hak Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. 

 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 
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2. Di bawah ini yang bukan merupakan aturan perundang-undangan sebagai 

produk hukum Presiden R.I. adalah:  

      (a) Perpu;  

      (b) P.P.  

      (c) Perpres;  

      (d) Keppres;  

      (e) Perpres dan Inpres. 

 

3. Hukum Adat sebagai sumber hukum tidak tertulis bagi Hukum Tanah Nasional 

adalah:  

      (a) Hukum adat dalam filosofinya;  

      (b) Hukum Adat dalam asas-asasnya;  

      (c) Hukum Adat dalam lembaga hukumnya;  

      (d) Hukum Adat dalam sistem pengaturannya;  

      (e) Hukum Adat yang sudah disaneer.  

 

4. Ketentuan Hukum Tanah yang mengatur Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) 

sebagai lembaga hukum adalah sebagai berikut, kecuali:  

      (a) mengatur nama/penyebutan HPAT;  

      (b) menetapkan isi HPAT;  

      (c) mengatur subjek HPAT;  

      (d) mengatur objek HPAT;  

      (e) mengatur cara terjadinya HPAT. 

 

5. Di bawah ini yang  bukan merupakan sumber hukum tidak tertulis adalah: 

(a) Awig-awig; 

(b) Peraturan Daerah;  

(c) Patik dohot Uhum ni Halak Batak; 

(d) Hukum Adat 

(e) Hukum Kebiasaan. 
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6. UUPA sejak awal UUPA dimaksudkan sebagai sarana transformasi masyarakat (a 

tool of social engineering). Maksud tersebut secara jelas dimanifestasikan pada:  

      (a) Konsideran ’menimbang’ UUPA;  

      (b) Batang tubuh UUPA;  

      (c) Penjelasan Umum UUPA;  

      (d) Penjelasan Pasal demi Pasal dalam UUPA;  

      (e) Ketentuan Konversi UUPA. 

 

7. Ketika akan diimplelentasikan, keberhasilan UUPA sebagai ketentuan hukum 

yang bersifat pokok di bidang keagrariaan sangat tergantung kepada: 

(a) Keberadaan peraturan pelaksanaan; 

(b) Kemauan politik pemerintah; 

(c) Kesadaran hukum masyarakat; 

(d) Kesiapan pelaksana pertanahan; 

(e) Koordinasi dengan lembaga Yudikatif. 

 

8. Bagaimana  pandangan Sdr. terhadap terhadap penyempurnaan UUPA? 

(a) Perlu dirubah dengan UU Pertanahan; 

(b) Perlu disempurnakana dengan UU Sumberdaya Agraria; 

(c) Perlu disempurnakan dengan melengkapi dengan peraturan pelaksanaan 

yang akomodatif; 

(d) Tidak perlu disempurnakan karena memiliki orientasi politik hukum yang 

populis; 

(e) Tidak perlu disempurnakan karena berbagai kepentingan yang sangat 

konfliktual di dalam DPR. 

 

9. Manfaat mempelajari Hukum Agraria/Hukum Tanah sebagai lembaga hukum 

dan hubungan hukum konkrit adalah: 

(a) Lebih sistematis dan mudah ditangkap logikanya; 

(b) Lebih lengkap pemahamannya; 

(c) Lebih mudah mengetahui rezim pengatur hukum dari suatu peristiwa atau 

perbuatan hukum; 
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(d) Lebih mudah memahami tujuan UUPA; 

(e) Lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan UUPA. 

 

10. Apakah yang paling menonjol dari sikap politik hukum agraria yang terkandung 

di dalam UUPA? 

(a) Prinsip kebangsaan dan orientasi populisme;  

(b) Orientasi populisme dan keberpihakan kepada petani;  

(c) Prinsip populisme dan semangat mensejahterahkan rakyat; 

(d) Populisme dan unifikasi hukum; 

(e) Orientasi populisme dan pemberdayaan rakyat miskin. 

 

 

 

 

Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif I yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Saudara terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban 

Saudara yang benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

                     Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

  90 – 100% = Sangat Baik; 

                  80 -  90%   = Baik; 

                  70 -   80%  = Cukup; 

                        ≤ 70%  =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat meneruskan 

pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan Saudara 

masih       kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan belajar 

(modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  

 

 

TINDAK LANJUT 
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STATUS TANAH 

 

Secara sederhana, status tanah meliputi: (1) tanah hak; dan (2) Tanah 

Negara. Tanah Hak adalah tanah yang sudah dilekati hak atas tanah 

sebagaimana hak atas tanah berdasarkan UUPA. Tanah negara adalah tanah 

yang belum dilekati hak atas tanah berdasarkan UUPA. 

Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari Modul-II ini 

adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan  status tanah berdasarkan 

Hukum Tanah Nasional. Selanjutnya, indikator yang ingin dicapai setelah 

mempelajari Modul II ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan: (a)  

pengertian status tanah; dan (b) jenis status tanah. 

 

 

A. Pengertian Status Tanah 

Status tanah merupakan kedudukan tanah berdasarkan hukum yang 

berlaku. Status tanah ini penting untuk mengetahui apakah ada hubungaan 

hukum di antara subjek hak dengan objek hak dan bilamana ada, sejauhmana 

hubungan hukum yang terdapat di antara subjek hak dengan objek hak.  

Ada tidaknya hubungan hukum ini penting diketahui untuk menentukan 

sejauhmana kedalaman Hak Menguasai dari Negara (HMN) atas tanah berlaku 

terhadap bidang tanah atau bentang lahan atau kawasan tertentu. Bagi tanah 

yang berstatus sebagai tanah hak misalnya, kedalaman keberlakuan  HMN itu 

tidak seintensif pada tanah yang berstatus tanah negara. Bahkan, pada tanah 

yang berstatus sebagai tanah negara pun, kedalaman keberlakuan HMN juga 

bervariasi. Sebab ada juga tanah negara yang sudah memiliki penguasaan fisik di 

atasnya dan ada juga yang belum memiliki penguasaan fisik di atas tanah itu. 

 

 

 

MODUL 

II 
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B. Jenis Status Tanah 

Secara sederhana, jenis status tanah secara hukum meliputi: (i) tanah 

negara; dan (ii) tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang belum dilekati 

dengan hak atas tanah berdasarkan UUPA8, sedangkan tanah hak adalah tanah 

yang sudah dilekati dengan hak atas tanah sebagaimana yang dikenal dalam 

UUPA. 

Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa berdasarkan konsepsi 

hubungan antara Negara dengan tanah maka dihasilkan 3 (tiga) entitas tanah, 

yaitu: (i) tanah Negara; (ii) tanah ulayat; dan (iii) tanah hak.9 Pandangan Guru 

Besar Hukum Agraria UGM tampaknya merupakan gagasan yang berkembang 

kemudian, yang semakin mengemuka ketika hak asasi manusia semakin 

berkembang dan demokratisasi semakin menguat. 

Dalam praktik administrasi pertanahan sampai saat ini, entitas tanah 

ulayat bukanlah entitas tersendiri. Sebab, tanah ulayat tidak pernah dipandang 

sebagai tanah yang memiliki kedudukan hukum tertentu di mata hukum. Boedi 

Harsono sendiri tampaknya lebih cenderung untuk tidak memandang tanah 

ulayat sebagai entitas tanah tertentu. Bapak Hukum Agraria Indonesia itu 

berpandangan bahwa Hak Ulayat yang diatur secara sumir dalam Pasal 3 UUPA 

bukanlah pengaturan yang bermaksud untuk menjadikan Hak Ulayat sebagai 

salah satu lembaga hukum tanah nasional. Yang diatur di dalam Pasal 3 UUPA 

hanyalah Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkrit. Yang diatur hanya yang 

benar-benar masih ada. Mengadakan pengaturan terhadap Hak Ulayat yang 

masih ada pun tidak ditujukan untuk mengadakan pengaturan Hak Ulayat. 

Lebih tegas Boedi Harsono mengatakan mengatakan: 

“Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan 

perundangan mengenai Hak Ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap 

berlangsung menurut Hukum Adat setempat. Mengatur Hak Ulayat menurut 

perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan 

                                                         

       8 Perhatikan Pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 yang  menyatakan bahwa 
Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai 
dengan sesuatu Hak Atas Tanah.  
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alamiah Hak Ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. 

Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak 

individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan 

penyelenggaran pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian 

haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya Hak Ulayat, diusahakan 

penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara, yang 

mencakup dan menggantikan peranan Kepala Adat dan para tetua adat masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang 

sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah daerah lain.” 10 

Jelas kiranya, bahwa sejak awal awal tidak ada maksud penyusun UUPA untuk 

mengatur Hak Ulayat sebagai lembaga hukum yang dimaksudkan untuk terus 

dibangun dalam melayani kebutuhan pertanahan nasional. Dalam pada itulah, maka 

kiranya tanah ulayat bukan dimaksudkan sebagai entitas tertentu yang secara akan 

diatur, baik sebagai lembaga hukum maupun sebagai hubungan hukum konkrit, 

sehingga dapat dikatakan bahwa status tanah secara hukum hanyalah terdiri dari: (i) 

tanah negara; dan (b) tanah hak. 

 

1. Tanah Negara.  

Tanah Negara adalah tanah yang belum dilekati dengan hak atas tanah 

berdasarkan UUPA, seperti: Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna 

Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan hak-hak lainnya. Namun demikian, 

biasanya di atas tanah negara juga pada umumnya, sudah ada hubungan-

hubungan hukum dalam derajat tertentu. Hubungan itu belum dapat disebut 

sebagai hak atas tanah, namun hubungan itu sudah ada sebagai hubungan yang 

mendahului hak atas tanah. 

Secara substansial, tanah Negara pada rezim sebelum UUPA dapat 

dikelompokkan pada 2 (dua) perbedaan utama yaitu antara vrijlandsdomein 

(tanah negara bebas) dan onvrijlandsdomein (tanah negara tidak bebas). Di 

                                                                                                                                                                 
9 Maria SW. Sumardjono, 2010, Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, Penerbit Bagian Hukum 

Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.22. 
       10 Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, 1999, op. cit., hlm 193. 
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dalam sistem Hukum Tanah Nasional tidak dikenal perbedaan substansi yang 

sedemikian rupa, karena secara konsepsional seluruh tanah di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah tanah yang dikuasai oleh Negara 

berdasarkan hak menguasai dari Negara (HMN). 

Menurut Effendi Perangin, ada 4 (empat) kemungkinan tipologi/jenis 

dari  tanah negara, yakni:11   

1) Sejak semula tanah negara 

Pada jenis/tipologi ini berarti tanah negara yang sejak semula berstatus tanah 

negara, belum pernah ada hak pihak tertentu selain negara. Tanah negara 

jenis ini tentu sudah sangat sulit ditemukan pada daerah yang berpenduduk. 

2) Bekas tanah partikelir 

Tanah negara bekas tanah partikelir merupakan konsekuensi dari UU No. 1 

Tahun 1958 yang menghapus semua tanah partikelir di Indonesia. 

Penghapusan tersebut menyebabkan tanah partikelir menjadi tanah negara. 

3) Bekas tanah hak barat 

Tanah negara bekas tanah hak barat merupakan implikasi yuridis dari 

ketentuan konversi tanah-tanah hak barat, yang menyatakan bahwa tanggal 

24 September 1980 merupakan habisnya waktu berlaku dari bekas tanah  hak 

barat (kecuali sudah dikonversi menjadi Hak Milik). Batas waktu pengajuan 

permohonan tanah negara bekas hak barat agar dapat berdasarkan PMDN 3 

Tahun 1979 adalah tanggal 24 September 1980. Perlu diingat, sekarang atau 

kapan pun, permohonan hak di atas bekas tanah hak barat itu masih boleh 

dilakukan, akan tetapi tidak lagi dihubungkan dengan PMDN No. 3 Tahun 

1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian 

Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. 

PMDN  No. 3 Tahun 1979 ini merupakan penjabaran dari Keppres No. 32 

Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian 

Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Hal penting  yang perlu 

dicermati dalam Keppres ini, antara lain,  adalah  ketentuan Pasal 3 yang 

menyatakan bahwa kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak 

                                                         

       11  Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Cetakan Pertama, Penerbit CV. 
Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 4-6.   
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baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan 

diberikan ganti rugi  yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia 

Penaksir. 

4) Bekas tanah hak 

Suatu tanah hak dapat menjadi  tanah negara karena hak yang ada di 

atasnya: dicabut oleh yang berwenang, dilepaskan secara sukarela oleh yang 

berhak, habis jangka waktunya, karena pemegang hak bukan  subjek. 

Selanjutnya,  PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa terjadinya tanah 

negara dari tanah hak bisa juga karena hak atas tanah itu dibatalkan.12 

 

Proses terjadinya tanah Negara dapat diklasifikasikan karena hal-hal 

sebagai berikut: 

a. tanah Negara yang sejak semula merupakan tanah negara. Tanah ini 

merupakan tanah yang sejak berdirinya negara Indonesia belum pernah 

dilekati sesuatu hak atas tanah apapun.   

b. tanah Negara yang berkenaan dengan UU/karena ketentuan UU menjadi 

tanah Negara. Tanah Negara ini sebelumnya merupakan tanah hak, akan 

tetapi dengan adanya perubahan politik pertanahan maka dilikuidasi menjadi 

tanah negara.  

c. tanah Negara yang berasal dari tanah hak yang telah berakhir jangka 

waktunya dan tidak diperpanjang lagi. 

d. tanah Negara yang berasal dari tanah hak dan telah berakhir jangka waktunya 

serta dengan kebijakan politik pertanahan tidak boleh diperpanjang lagi.  

e. tanah Negara yang karena penetapan pemerintah menjadi  tanah Negara. 

Penetapan sesuatu areal menjadi hutan lindung, kawasan konservasi, suaka 

margasatwa dan sebagainya merupakan contoh konkrit dari tanah Negara ini. 

f. Tanah yang menjadi tanah Negara akibat dari suatu perbuatan hukum, 

karena suatu pelepasan atau penyerahan hak.  

                                                         

       12  Pasal 17 ayat (1) ‘a’ PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa hapusnya HGU antara lain 
karena: dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena: 
(a) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (pemenuhan kewajiban pemegang HGU, Pasal 13 
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g. tanah Negara yang karena sesuatu peristiwa menjadi tanah Negara, seperti 

tanah timbul (aanslibbing). 

h. tanah Negara yang karena suatu perbuatan menjadi tanah Negara, misalnya 

diterlantarkan.13 

Ketika bidang tanah masih berstatus sebagai tanah negara, maka proses 

penerbitan sertipikatnya harus melalui proses permohonan hak. Langkah-

langkahnya, pertama-tama pihak yang memiliki kepentingan mengajukan 

permohonan hak kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.  

Untuk memastikan permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, 

maka dibentuklah Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, dan 

HP, sedangkan Panitia B untuk HGU). Apabila dapat dikabulkan maka otoritas 

pertanahan yang berwenang menetapkan SK Pemberian Hak. Di dalam SK 

tersebut dicantumkan kewajiban pemohon hak, seperti pembayaran BPHTB 

sebesar 5% dari Nilai Kena Pajak. 

Setelah kewajiban itu dipenuhi barulah dilakukan pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah itu menghasilkan bukti hak yang disebut sertipikat. 

Pendaftaran tanah pertama kali dalam proses pemberian hak ini berfungsi 

konstitutif, yakni melahirkan keadaan hukum baru, yakni mengubah status 

tanah negara menjadi tanah hak. 

 

2. Tanah Hak. 

Tanah hak adalah tanah yang sudah dilekati dengan hak atas tanah sesuai 

UUPA, seperti HM, HGU, HGB, HP, dan hak terbatas lainnya.  

Pasal 4 ayat (1) UUPA mengartikan tanah sebagai permukaan bumi (the 

surface of the earth). Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak atas 

permukaan bumi. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa 

                                                                                                                                                                 

(kewajiban memberi jalan keluar atau jalan air karena kondisi geografis dan lingkungan tertentu) 
dan/atau Pasal 14 (penggunaan tanah HGU). 

13
 Sanusi, 1996, Pengelolaan Tanah Negara dan Permasalahannya di Kotamadya Semarang, 

Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 
21-24. 
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hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah 

yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di 

atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-

peraturan hukum lainnya. Tegasnya, meskipun secara pemilikan hak atas tanah 

hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga 

atas tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Itu sangat logis, karena suatu 

hak atas tanah tidak akan bermakna apapun jika kepada pemegang haknya tidak 

diberikan kewenangan untuk menggunakan sebagian dari tubuh bumi, air dan 

ruang di atasnya tersebut.  

Sebagai contoh, seorang pemilik sebidang tanah yang akan menggunakan 

tanahnya untuk membangun bangunan (construction) rumah tinggal, selain 

menggunakan tanah itu sendiri, otomatis juga akan menggunakan ruang di atas 

tanah tersebut untuk tinggi bangunan rumah dan ruang tubuh bumi untuk 

pondasi bangunan rumah. Dengan perkataan lain, kewenangan penggunaan hak 

tersebut diperluas. Oleh karena itulah maka Boedi Harsono mengatakan bahwa 

dalam pengertian yuridis tanah merupakan permukaan bumi, yang berdimensi 

dua; dalam penggunaannya tanah berarti ruang, yang berdimensi tiga.14  

Pertanyaannya, sejauhmana pemegang hak atas tanah tersebut dapat 

menggunakan tubuh bumi dan ruang di atasnya? Apakah seorang pemegang hak 

atas tanah dapat menggunakan ruang bawah tanah dan atas tanah sampai 

kedalaman dan ketinggian yang tidak terbatas? UUPA menentukan batas yang 

bersifat umum, yakni ‘sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu’. 

Kalau dikaitkan dengan pengertian tanah menurut berbagai sistem hukum di 

berbagai negara,15 terdapat persamaan dalam pengertian tanah, yakni: tanah 

                                                         

       14  Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta, 
2003, hlm. 296. 

 15  Di Singapura, berdasarkan Pasal 4 Land Title Act tahun 1970 dirumuskan bahwa tanah adalah 
the surface of any defined parcel of the earth, and all substances therunder and so much of the 
column of air above the surface as is reasonably necessary for the proprietor’s use and enjoyment, and 
include any estates or interest in land and all vegetation growing thereon and structure affixed 
thereto. Selanjutnya, di Malaysia dalam Pasal 5 National Code Malaysia, tahun 1965, diyatakan bahwa 
pengertian tanah (land) meliputi: (a) that surface of the earth and all substances forming that surface; 
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merupakan permukaan bumi; pemilikannya terhadap yang ada di permukaan 

bumi; penggunaannya juga terhadap sebagian yang ada di atas bumi dan tubuh 

bumi. Mengenai penggunaan di atas bumi misalnya, harus disesuaikan dengan 

batas-batasnya, yakni: keperluannya, kemampuan dari tanahnya, dan kewajaran 

serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. 

 

 

 

 

 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan status tanah dan beberapa pendapat 

terkait perkembangannya ! 

2. Jelaskan apa perbedaan antara tanah hak dan tanah negara beserta 

contohnya ! 

3. Jelaskan tipologi tanah negara menurut efendi perangin ! 

4. Jelaskan proses individualisasi pada tanah negara ! 

5. Jelaskan bahwa status tanah hak tidak serta merta memberikan hak mutlak 

bagi pemiliknya untuk mengekploitasi tanahnya !  

 

 

 

                                                                                                                                                                 

(b) the earth below the surface and all substances therein; (c) all vegetation and other natural 
products, whether or not requiring the periodical application of labour to their production, and 
whether on or below the surface; (c) all things attached to the earth or permanently fastened to 
anything attached to the earth, whether on or below the surface; (d) land cover by water. Di Australia 
(Negara Bagian New South Wales) sekarang ini, konsep yuris “tanah” (“land”) adalah suatu areal dari 
ruang yang berdimensi tiga, yang berada pada,  di atas dan di bawah permukaan bumi. Lebih lengkap 
Peter Butt, Land Law, Edisi Ketiga, Penerbit LBC Information Services, Sydney, 1996, hlm. 10-11, 
mengatakan: “Ultimately, as a juristic concept “land” is an area of three-dimensional space, its 
position identified by natural or imaginary points located by reference to the earth’s surface. This 
space may be on the earth’s surface, or above it or below it; or it may be on the surface, but extend 
also from below to the surface to above it. It may be a void, for any three-dimensional quantum of the 
airspace can be “land”; or it may have contents. If it has contents that are fixed in position, those fixed 
contents are part of the “land”. But the “land” is more than those fixed contents. The contents of the 
space may be physically severed, destroyed or consumed, but the space itself –and so the “land”- 
remains. In this sense, land is indestructible. It is also immovable, as distinct from chattels, which are 
movable.”                                                                          

LATIHAN  
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Status tanah merupakan kedudukan tanah berdasarkan hukum yang 

berlaku. Status tanah ini penting untuk mengetahui apakah ada hubungaan 

hukum di antara subjek hak dengan objek hak dan bilamana ada, sejauhmana 

hubungan hukum yang terdapat di antara subjek hak dengan objek hak. Secara 

sederhana, status tanah meliputi: (1) tanah hak; dan (2) Tanah Negara. Tanah 

Hak adalah tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sebagaimana hak atas 

tanah berdasarkan UUPA. Tanah negara adalah tanah yang belum dilekati hak 

atas tanah berdasarkan UUPA. 

Pada umumnya diatas tanah negara sudah ada hubungan-hubungan 

hukum dalam derajat tertentu. Hubungan itu belum dapat disebut sebagai hak 

atas tanah, namun hubungan itu sudah ada sebagai hubungan yang mendahului 

hak atas tanah. Ketika bidang tanah masih berstatus sebagai tanah negara, maka 

proses penerbitan sertipikatnya harus melalui proses permohonan hak. 

Sedangkan atas tanah hak, sudah dilekati dengan hak atas tanah sesuai UUPA, 

seperti HM, HGU, HGB, HP, dan hak terbatas lainnya. UUPA menentukan 

batasan penggunaan tanah yaitu memberi wewenang untuk mempergunakan 

tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 

ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah. 

 

 

 

 

1. Berikut ini merupakan pengertian dari status tanah : 

(a) Mengkaji kedudukan tanah berdasarkan hukum yang berlaku 

(b) Melihat status tanah pada sertipikat tanah 

(c) Melihat hubungan negara dengan tanah 

(d) Mengkaji proses permohonan hak pada suatu tanah 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 
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2. Jenis dari status tanah meliputi : 

(a) Tanah hak dan tanah hak pakai 

(b) Tanah ulayat dan tanah negara 

(c) Tanah negara dan tanah hak 

(d) Tanah ulayat dan tanah hak 

 

3. Tanah negara adalah : 

(a) tanah yang belum dilekati dengan hak atas tanah berdasarkan UUPA 

(b) tanah yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara untuk pelaksanaan 

kegiatan operasionalnya 

(c) tanah yang dimiliki oleh negara  

(d) tanah yang berada di seluruh wilayah Negara Republik indonesia 

 

4. Berikut ini hak-hak atas tanah yang melekat pada tanah hak, kecuali : 

(a) Hak milik 

(b) Hak pakai 

(c) Hak guna usaha 

(d) Hak tanggungan 

 

5. Berikut ini adalah tipologi tanah negara menurut efendi perangin, kecuali : 

(a) Sejak semula tanah negara 

(b) Bekas tanah hak barat 

(c) Bekas tanah partikelir 

(d) Tanah bekas jaminan hutang piutang 

 

6. Berikut ini yang bukan merupakan proses terjadinya tanah negara adalah : 

(a) tanah Negara yang sejak semula merupakan tanah negara 

(b) tanah Negara yang berkenaan dengan UU/karena ketentuan UU menjadi 

tanah Negara 

(c) tanah Negara yang berasal dari tanah hak yang telah berakhir jangka 

waktunya dan tidak diperpanjang lagi 
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(d) tanah Negara yang berasal dari proses jual beli antara masyarakat dan 

Negara 

 

7. Dalam konsep kepemilikan tanah hak, memberikan wewenang kepada yang 

empunya untuk: 

(a) Berbuat sesuatu atas tanah yang dihaki 

(b) Menjual tanah untuk memenuhi kebutuhannya 

(c) Menyewakan tanah bila diperlukan 

(d) Menguasai tanah-tanah yanag belum dihaki pihak lain 

 

8. Terhadap pemilikan dan penguasaan tanah dikenal asas pemisahan 

horizontal, yaitu: 

(a) Pemilikan atas tanah tidak serta merta memiliki apa yang ada di atas dan 

di bawah tubuh bumi 

(b) Pemilikan atas tanah dan bangunan di atasnya melekat sebagai satu 

kesatuan 

(c) Terdapat pemisahan kepemilikan atas bidang tanah yang satu dengan 

yang lainnya 

(d) Pemilikan tanah dan bangunan dibatasi dengan jangka waktu tertentu 

 

9. Penggunaan tanah di atas bumi harus disesuaikan dengan batas-batas, 

kecuali : 

(a) Keperluannya 

(b) Kemampuan dari tanahnya 

(c) Kewajaran penggunaannya 

(d) Kemampuan keuangan pemilik tanah 

 

10. Tanah negara dapat berubah menjadi tanah hak, yaitu melalui : 

(a) Proses permohonan hak 

(b) Proses legalisasi aset 

(c) Proses pensertipikatan tanah 

(d) Proses redistribusi tanah 
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Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif I yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Saudara terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban 

Saudara yang benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

                     Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

  90 – 100% = Sangat Baik; 

                  80 -  90%    = Baik; 

                  70 -   80%   = Cukup; 

                        ≤ 70%   =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat meneruskan 

pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan Saudara 

masih       kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan belajar 

(modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINDAK LANJUT 
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MODUL -2 

 

HAK-HAK ADAT ATAS TANAH 

 

Pokok persoalan yang akan dibahas pada Modul-2 ini adalah hak-hak 

adat atas tanah, baik hak adat ciptaan Pemerintah Kolonial, ciptaan Pemerintah 

Swapraja, dan hak adat yang lahir karena ketentuan Hukum Adat. 

Kompetensi Dasar yang diharapkan adalah ‘para taruna dapat 

menjelaskan jenis hak-hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat dan konversinya 

terhadap Hukum Tanah Nasional yang berdasarkan UUPA. Selanjutnya, indikator  

yang diinginkan dari kompetensi tersebut adalah mahasiswa dapat menjelaskan: 

(a) jenis-jenis hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat; dan (b) konversi dari 

hak-hak adat tersebut ke dalam Sistem Hukum Tanah Nasional berdasarkan 

UUPA. 

 

 

A.  Tanah-tanah dengan Hak Adat 

Pada umumnya, hak adat atas tanah secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua), yakni: hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht) 

dan hak-hak individual atas tanah yang terdiri atas hak yang kuat dan turun-

temurun yakni Hak Milik dan hak yang tidak kuat, seperti “Hak Pakai”. Sudikno 

Mertokusumo mengatakan bahwa hak rakyat yang terpenting di Jawa dan 

Madura  adalah hak milik. Tanah yang di atasnya ada hak miliknya itu di Jawa dan 

Madura disebut tanah yasan atau tanah milik. Hak Milik (Indlands Bezitsrecht) ini 

adalah hak untuk memperlakukan suatu benda (tanah) sebagai kepunyaan 

sendiri, seperti memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah dan hak menjual, 

menggadaikan, atau menghibahkan kepada orang lain. Namun demikian, tetap 

ada pembatasan-pembatasan terhadap hak milik ini, seperti: (1)  larangan 

penjualan tanah sebagaimana diatur dalam S. 1875 No. 179; (2) kewajiban 

menghormati hak menguasai dari desa (hak ulayat) selama hak milik itu masih 

MODUL 

III 
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diliputi oleh hak menguasai; (c) kewajiban menghormati kepentingan pemilik-

pemilik lainnya; dan (d) kewajiban untuk mentaati dan menghormati ketentuan-

ketentuan dalam hukum adat yang berhubungan dengan pemilik-pemilik tanah. 

Hak milik (Indlands Bezitsrecht) atas tanah ini dapat dibagi 2 (dua), yakni hak milik 

perseorangan (Erfelijk Individueel Bezitsrecht) dan hak milik komunal atau hak 

milik desa yaitu hak milik dari persekutuan hukum. Isi dari kedua hak milik itu 

sama, bedanya hanya terletak pada pemegangnya, yang satu perseorangan, 

sedang yang lain adalah persekutuan hukum. 16  

Hak Milik Perseorangan (Erfelijk Individueel Bezitsrecht) ini terdapat di 

daerah Jawa Barat, beberapa di Jawa Tengah, Jawa Timur di daerah-daerah yang 

penduduknya berasal dari Madura dan di Madura. Tanah Hak Milik Perseorangan 

ini biasanya diperoleh dengan membuka tanah liar (kosong). Menurut 

Ontginnings Ordonnantie - sebagaimana dimuat dalam S. 1925 No. 649 jo S. 1928 

No. 340, S. 1931 No. 168 dan S. 1931 No. 423 (untuk Jawa dan Madura) dan 

dalam Agrarische Reglementen (untuk Lombok, Sumatera Barat, Menado, Riau 

dan Bengkalis) - , tiap orang Indonesia yang berasal dari mana saja boleh dengan 

ijin Gubernur membuka tanah negara yang bebas (Vrij Lands Domein). Jika 

pemegang ijin itu meninggal maka ahli warisnya berhak membuka atau 

melanjutkan pembukaan tanah. Ijin itu dapat dioperkan kepada orang lain, kecuali 

pada bangsa asing.17 

Hak Milik Komunal ini terdapat di Jawa Tengah, tetapi bercampur dengan 

Hak Milik Perseorangan. Di Jawa Barat dan daerah luar Jawa Madura Hak Milik 

Komunal ini tidak ada. Untuk tanah yang di atasnya ada Hak Milik Komunalnya 

terdapat bermacam-macam istilah, seperti: sawah desa (Cirebon, Kedu, Tegal, 

Pekalongan), playangan (Banyumas), sanggan (Bagelen), norowito, sewon, jung, 

bakon (Jepara), kramanan, ideran, bagen, rojo, kongsen (Rembang) dan 

sebagainya. Di atas Hak Milik Komunal ini dikenal 2 (dua) macam pembagian 

tanah, yakni: (1) Hak Milik Komunal dengan bagian-bagian tanah yang tetap; dan 

(2) Hak Milik Komunal dengan bagian-bagian tanah yang tiap waktu dibaharui. 

Dalam hal yang pertama maka bagian-bagian tanahnya maupun orang-orangnya 

                                                         

       16  Ibid,  hlm. 12-13.  
       17  Ibid, hlm. 13-14. 
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tetap. Gogol, yaitu orang yang mendapat bagian tanah itu, mengerjakan tanah 

selama hidupnya atau selama ia menjadi penduduk desa. Kalau ia mati atau 

meninggalkan desa, maka tanahnya kembali pada desa. Dalam hal kedua, maka 

pembagian itu berlangsung 1, 3, 5, atau 7 tahun sekali. Di sini ada 2 (dua) 

kemungkinan, yaitu pembagiannya tetap tetapi ditukar-tukar.18 

Dalam perkembangannya, pranata HMK ingin diubah atau 

diganti/dikonversi menjadi HMP, sebab HMK sering disalahgunakan dan 

mengurangi motivasi untuk mengerjakan tanah secara sungguh-sungguh karena 

tidak ada jaminan untuk mengerjakan tanah untuk waktu yang lama. Konversi itu 

diatur dalam  S. 1885 No. 102. Syarat-syarat untuk melakukan perubahan HMK 

menjadi HMP itu adalah: (1) sekurang-kurangnya ¾ dari mereka yang berhak 

memakai tanah menghendaki perubahan itu dan menyetujui cara 

pembangiannya; (2) tiap orang yang berhak memakai tanah komunal menerima 

bagian dari tanah itu dengan HMP; (3) dari tanah komunal sebagian baik tetap 

maupun berganti-ganti dipakai sebagai tanah jabatan (bengkok) untuk keperluan 

itu dikeluarkan dari pembagian tanah seluas tidak kurang dari tujuan itu setelah 

dikurangi dengan bagian sendiri. Kenyataannya, hak konversi sebagaimana diatur 

S. 1885 No. 102 ini jarang dipergunakan karena tidak selaras dengan Hukum 

Adat.19 

Selain dengan jalan konversi sebagaiman diatur dalam S. 1885 No. 102, 

cara mendapatkan Hak Milik dapat dilakukan dengan cara: (1) pembukaan 

tanah,20 (2) pemberian oleh Pemerintah, dan (3) pernyataan Peraturan-peraturan. 

                                                         

       18  Ibid, hlm. 14-15. Selanjutnya, pada hlm. 15, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa 
menurut penyelidikan yang dimulai pada tahun 1867, Hak Milik Komunal (HMK) tidak bersumber 
pada hukum adat. Jadi HMK tidak merupakan hak asli bangsa Indonesia. Perubahan Hak Milik 
Perseorangan  (HMP) menjadi HMK terjadi sewaktu kumpeni (VOC) mengadakan kerja paksa dan 
monopoli dan berkembang terutma karena Cultuurstelsel. Berhubung Cultuurstelsel itu terutama 
hanya berlaku di Jawa maka HMK tidak terdapat di daerah luar Jawa Madura.  
       19 Ibid, hlm. 16-17.  
       20 Ibid, hlm. 17-18, menyatakan bahwa pembukaan tanah pertama kali diatur dalam S. 1874 No. 
79 tentang Ontginningsordonnantie untuk Jawa dan Madura. Kemudian ordonansi tersebut diatur lagi 
dalam S. 1896 No. 44 dan akhirnya dengan S. 1925 No. 649. Menurut S. 1925 No. 649 ini, untuk 
membuka tanah diperlukan ijin dari pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. Pemberian ijin ini dilakukan 
dengan cuma-cuma dan tidak dapat dioperkan kepada orang lain tanpa persetujuan dari yang 
memberikannya. Kalau yang mendapat ijin meninggal dunia maka ahli warisnya dapat memulai atau 
melanjutkan pembukaan tanah. Ijin dapat ditolak karena kepentingan negara yang pihak ketiga. 
Kecuali itu, ijin dapat dicabut bila pembukaan tidak selesai dalam waktu tertentu atau pembukaan itu 
tidak dilaksanakan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam ijinnya. 
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Dilihat dari cara terjadinya, pembukaan tanah merupakan cara terjadinya Hak 

Milik yang sesuai dengan Hukum Adat.  

 

B.  Tanah-tanah dengan hak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda 

Yang termasuk golongan ini adalah hak Agrarisch Eigendom (AE) dan 

Landerijen Bezitrecht (LB). Kedua hak ini oleh Pasal II UUPA dipandang sebagai hak 

yang memiliki kewenangan seperti Hak Milik menurut UUPA sehingga keputusan 

politik hukum yang ditempuh oleh UUPA akan mengkonversi kedua hak tersebut 

menjadi Hak Milik menurut Pasal 20 UUPA. 

Hak AE yang disebut dalam Pasal 15 IS ayat (7) berasal dari Hak Milik 

Adat (HMA) yang atas permohonan pemiliknya, melalui suatu prosedur tertentu, 

diakui keberadaannya oleh Pengadilan. Pengaturannya dalam Koninklijk Besluit S. 

1872-117 dan Ordonansi S. 1873-38. Sesungguhnya di dalam peraturan-peraturan 

tersebut hak itu disebut ‘eigendom’, namun dalam prakteknya disebut ‘agrarisch 

eigendom’ untuk membedakannya dari hak eigendom biasa, yaitu hak eigendom 

yang disebut dalam KUHPerdata. Jadi, Hak AE adalah suatu ciptaan Pemerintah 

Belanda yang bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu 

hak atas tanah yang kuat,21 yakni: hak yang pasti karena terdaftar dan hak yang 

dapat dibebani hak jaminan yang disebut hypotheek, tetapi bukan hypotheek yang 

diatur dalam KUHPerdata.22  

Cara memperoleh Hak AE ini adalah sebagai berikut:23 

a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana 

tanah tersebut terletak, agar pemohon itu ditetapkan sebagai pemilik tanah 

tersebut.  

                                                         

       21 Perhatikan, Ibid, hlm. 21, yang merumuskan perbedaan Hak Eigendom Agraria (Hak AE) -yang 
hanya terdapat di Jawa dan Madura ini- dengan  Hak Milik Perseorangan, yakni: (a) Bagi Hak AE 
diberikan surat tanda hak milik dan pencatatan dalam sebuah register, sedang pada hak milik tidak, 
sehingga kedudukan Hak AE lebih kuat daripada hak milik; (b) Hak AE ada kemungkinan dioperkan 
kepada yang bukan Bangsa Indonesia, sedangkan hak milik tidak demikian; kalau Hak AE jatuh pada 
bukan Bangsa Indonesia maka dengan sendirinya menjadi hak eigendom menurut B.W.; (c) Hak AE 
dapat dipergunakan sebagai tanggungan pinjaman (hipotik), sedangkan hak milik tidak.  
       22 Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, 2003, op. cit., hlm. 45, 
136-137. 
       23 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, op. cit., hlm. 21 dan Boedi 
Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, 2003, op. cit., hlm. 136-137. 
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Acara ini disebut ‘uitwijzing van erfelijk individueel gebruiksrecht’. Acara 

uitwijzing tersebut merupakan satu-satunya kemungkinan untuk di luar 

sengketa, yang artinya tanpa berperkara dengan pihak lain, meminta kepada 

pengadilan agar ditetapkan atau dinyatakan sebagai pemilik suatu bidang 

tanah Indonesia. Untuk tanah-tanah hak barat acara ‘eigendoms-uitwijzing’ 

diatur secara umum dalam Pasal 621, 622, dan 623 KUHPerdata. 

b. Setelah menerima permohonan, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan 

dengan perantaraan Kepala Daerah Kabupaten supaya mengumumkan 

permohonan tersebut di desa di mana tanah yang bersangkutan terletak 

selama 3 bulan. 

Pengumuman itu diadakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak 

yang akan mengajukan keberatan terhadap permohonan uitwijzing tersebut. 

c. Kalau tidak ada yang keberatan, Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan 

itu dan menyatakan bahwa pemohon menghaki tanah yang bersangkutan 

dengan Hak Milik Perseorangan. Selanjutnya, turunan putusan pengadilan itu 

dikirimkan kepada Bupati dan setelah itu Bupati atas nama Gubernur Jenderal 

memberikan Hak Eigendom Agraria (Hak AE) kepada pemohon. Pemohon 

yang sudah ditetapkan sebagai pemilik itu mendapat suatu tanda bukti hak 

(eigendom acte) dan dicatat di dalam sebuah register. Setiap peralihan hak 

tersebut, demikian pula pembebanannya dengan hypotheek harus didaftarkan 

di Kantor Pengadilan Negeri. 

Kesempatan untuk mengganti/mengkonversi Hak Milik Adat menjadi Hak 

AE ini jarang dimanfaatkan, karena acaranya dianggap sulit, lagi pula rakyat belum 

merasakan perlunya mempunyai hak tersebut. Selain itu, permohonan harus 

diajukan kepada Pengadilan Negeri, padahal rakyat memandang Pengadilan 

Negeri sebagai hakim pidana yang selalu memberi hukuman, sehingga lebih baik 

dijauhi.24 Ternyata dalam praktik, segala sesuatu yang ditentukan oleh pembentuk 

undang-undang berkenaan dengan catatan peralihan hak agar tercipta  kepastian 

hukum tidak ditaati.25 Kalau ditelusuri lebih lanjut, tidak jarang seseorang 

meminta Hak AE atas desakan sesuatu perusahaan, yang ingin menyewa 

                                                         

       24 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, ibid, hlm. 22. 
       25 Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Agraria Antar Golongan, op. cit., hlm. 26.  
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tanahnya untuk jangka waktu yang lama; atau sebagai “akalan” seorang bukan 

pribumi yang ingin mempunyai tanah itu dengan hak eigendom, sebagai akibat 

pendirian Pemerintah Hindia Belanda, yaitu bahwa jika Hak AE secara sah jatuh di 

tangan orang bukan pribumi dengan sendirinya menjadi hak eigendom. Pada 

asasnya Hak AE tidak boleh dipindahkan kepada orang bukan pribumi, kecuali 

dengan ijin. Dalam larangan itu tidak termasuk peralihan karena pewarisan tanpa 

wasiat, percampuran harta karena perkawinan dan perubahan status. Pendirian 

Pemerintah Hindia Belanda tersebut banyak dipergunakan dengan “sebaik-

baiknya” oleh orang-orang bukan pribumi yang ingin mempunyai tanah-tanah 

yang luas dengan hak eigendom. Mula-mula ia menyuruh seorang wanita 

Indonesia membeli tanah hak milik. Kemudian disuruhnya meminta Hak AE dan 

akhirnya diperistrinyalah wanita itu. Dengan perkawinan itu, wanita tersebut 

menjadi bukan pribumi dan tanah yang bersangkutan karena hukum menjadi hak 

eigendom. Karena percampuran harta tanah hak eigendom tersebut juga menjadi 

kepunyaan suaminya.26 Sebagai pranata ciptaan Pemerintah Belanda, H AE pada 

akhirnya juga dibuat untuk kepentingan Pemerintah Belanda sebagai penjajah, 

yakni melakukan eksploitasi pada masyarakat jajahannya.  

Landerijenbezitsrecht diatur di dalam S. 1926-121. Sudargo Gautama 

(Gouw Giok Siong) menyatakan bahwa tanah-tanah landerijenbezitsrecht adalah 

tanah-tanah Tionghoa karena subyeknya terbatas pada golongan Timur Asing 

Tionghoa (Cina). Ditegaskan oleh Sudargo Gautama bahwa landerijenbezitsrecht 

adalah suatu hak istimewa yang diperoleh oleh orang-orang Timur Asing, terutam 

Tionghoa, yang memiliki hak usaha atas tanah-tanah partikelir yang telah dibeli 

kembali oleh Pemerintah ((Pasal 5 S. 1913-702. Landerijenbezitsrecht merupakan 

suatu pengganti dari lembaga ‘altijddurende erfpacht’ yang tadinya disediakan 

oleh pembuat undang-undang bagi orang-orang Timur Asing (perubahan diadakan 

dengan S. 1926-121.27 Dengan demikian, hakikat dari landerijenbezitsrecht sama 

dengan tanah usaha yang dipegang oleh orang-orang pribumi di atas tanah 

partikelir. Keduanya sama-sama “tanah usaha”. Perbedaannya, terletak pada 

                                                         

       
26

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, 2003,. ibid, hlm. 137-138.  
       27 Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Agraria Antar Golongan, op. cit., hlm. 22 dan 
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, 2003, ibid, hlm. 54-55, 102.  
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subyek. Tanah usaha dipegang oleh orang pribumi, sedangkan 

landerijenbezitsrecht dipegang oleh orang Timur Asing Tionghoa. 

 

 

C.  Tanah-tanah hak ciptaan Pemerintah Swapraja 

Pemerintah Swapraja yang paling tepat menjadi acuan dalam hal ini 

adalah Pemerintah Swapraja di Sumatera Timur serta di wilayah vorstenlanden 

(Yogyakarta dan Surakarta). 

Di Sumatera Timur yakni di Kesultananan Deli dikenal 4 (empat) jenis 

hak-hak ciptaan Pemerintah Swapraja, yakni:28 

a. Grant Sultan,29 yakni semacam hak milik adat, yang diberikan oleh 

Pemerintah Swapraja khusus kepada para kaula swapraja, didaftar di Kantor 

Pejabat Swapraja; 

b. Grant Controleur,30 diberikan oleh Pemerintah Swapraja bagi yang bukan 

kaula swapraja (Eropa, Timur Asing, dan Indonesia kaula Gubernemen), 

didaftar di Kantor Controleur (Pejabat Pangreh Praja Belanda); 

c. Grant Deli Maatschappij, Sultan Mamoen Alrasjid Perkasa Alamsjah 

memberikan31 semacam hak erfpacht kepada Deli Maatschappij. Deli 

                                                         

       28 Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Agraria Antar Golongan, op. cit., hlm. 29-30; dan 
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan ……, ibid, hlm. 55. 
       29 Perhatikan Mahadi, Sedikit “Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di 
Sumatera Timur (Tahun 1800-1975), Penerbit Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan 
Penerbit Alumni Bandung, 1976, hlm. 256,  yang menyatakan bahwa pada awalnya orang tidak 
memerlukan surat, sebab tanah masih tersedia banyak dan luas. Setelah kedatangan perusahaan-
perusahaan perkebunan yang memerlukan tanah yang luas dan kepastian tentang batas-batas tanah, 
yang diserahkan kepada mereka maka timbul faktor baru dalam penguasaan tanah, yakni, orang tidak 
lagi dapat bebas berpindah-pindah dalam menggarap tanah yang disukainya. Lalu timbul keinginan 
untuk menetap di atas suatu bidang tertentu serta untuk mendapat penetapan atau pengakuan dari 
penguasa, terlebih-lebih lagi berhubung dengan bertambahnya peristiwa-peristiwa jual-beli tanah, 
disebabkan kedatangan orang-orang dari daerah lain, yang memerlukan pertapakan rumah. Oleh 
karena itulah, maka Kepala-Kepala Urung mulai mengeluarkan surat keterangan yang diberi nama 
‘Grant Datuk’ atau ‘Surat Kampung’ yang berisikan pengakuan Kepala Urung yang bersangkutan 
bahwa ia mengetahui seseorang A menguasai sebidang tanah tertentu. Kadang-kadang surat 
keterangan semacam itu dibuat di bagian  bawah dari suatu surat jual beli. Pada tahun 1890 Sultan 
Deli baru mengeluarkan surat keterangan penyerahan tanah kepada seseorang sebagai ‘”Kurnia”, 
ditulis tangan dengan mempergunakan huruf arab. Dalam surat-surat keterangan itu ditambahkan 
ketetapan bahwa hak yang diberikan akan gugur apabila tanah tidak dipergunakan dengan baik dan 
bahwa pengalihan hak kepada orang lain harus dengan seijin Sultan. 
       30 Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Agraria Antar Golongan, loc. cit., hlm. 30, 
menyatakan bahwa hak diberikan dapat dipandang semacam Hak Erfpacht. Hak ini lebih kuat 
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Maatschappij adalah suatu perusahaan yang mempunyai perkebunan besar 

tembakau dan bergerak juga di bidang pelayanan umum dan tanah, 

memperoleh tanah yang luas dari Pemerintah Swapraja dengan grant. Tanah 

tersebut dipetak-petak dan diberikan kepada yang memerlukan oleh Deli 

Maatschappij juga dengan grant yang merupakan “sub-grant”, dikenal 

dengan sebutan ‘Grant D’ (‘Grant Deli Maatschappij); 

d. Hak Konsesi, untuk perusahaan kebun besar, diberikan oleh Pemerintah 

Swapraja dan didaftar di Kantor Residen. 

Dengan demikian, kewenangan Sultan Deli menciptakan keempat 

pranata/lembaga hukum hak atas tanah di Kesultanan Deli itu adalah dalam 

kapasitas Sultan sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja. Khusus mengenai hak 

konsesi, Mochammad Tauchid menyatakan: “pemberian konsesi untuk pertanian 

dan hutan (landbouw – dan bosch consessie) ada yang oleh Radja (Kepala 

Swapraja) dengan persetujuan Pemerintah, dan ada pula yang oleh Pemerintah 

dengan persetujuan Radja (Swapraja Bima dan Dompo).” Pemberian tanah 

konsesi di Sumatera Timur dilakukan oleh Raja dengan persetujuan Hoofd van 

Gewestelijk Bestuur (Kepala Pemerintahan Daerah, Residen).32 

Di daerah Surakarta dan Yogyakarta, yang dulu disebut ‘Vorstenlanden’, 

lahirnya hak-hak atas tanah harus dikaitkan dengan konsepsi atau falsafahnya, 

yakni semua tanah adalah milik Raja. Rakyat hanyalah sekedar memakainya 

‘anggaduh’. Namun, setelah reorganisasi yang di Yogya dimulai 1914 dan di 

Surakarta dimulai 1918, Raja memberikan tanahnya (kaparingake gumaduh 

salawas-lawase – Surakarta; wewenang penggaduh atau wewenang andarbeni- 

Yogyakarta) dengan hak milik komunal kepada kelurahan-kelurahan. Kepada 

rakyat diberi Hak Pakai turun-temurun atas 4/5 bagian dari sawah dan tegalan 

dari suatu kelurahan, sedang yang 1/5 bagian disediakan untuk jabatan, tanah 

pengarem-arem dan tanah kas desa.33 Di Surakarta, Raja (dalam hal ini Sri Sunan) 

                                                                                                                                                                 

daripada recht van opstal. Dengan adanya cara pendaftaran ini diharapkan dapat tercapai kepastian 
hukum yang lebih banyak.   
       31 Ibid.,  hlm. 30, menyatakan bahwa hak yang diberikan pada tanggal 1 Januari 1891 ini terkenal 
sebagai Grant nommer Een. Jangka waktu berakhirnya grant nommer Een itu adalah tahun 1969. 
       

32
 Mochammad Tauchid,   Masalah Agraria - sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran 

Rakjat Indonesia,  Penerbit Tjakrawala, Djakarta, 1952, hlm. 72-76. 
       33 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, ibid, hlm. 28-29.  
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juga memberikan hak gaduh, termasuk juga tanah-pancen beliau yang disebut 

tanah norowito, kepada keluarga dan hambanya (abdi dalem).34 

Sebagaimana diketahui di  Yogyakarta, hak kalurahan seyogianya “lebih 

kuat” daripada hak perseorangan yang diberikan bagi penduduk yang tinggal di 

kalurahan itu. Bagi kalurahan diberikan hak andarbe (bezits recht), sedangkan bagi 

penduduk diberikan hak anggaduh (gebruiksrecht).35 Sangat menarik untuk 

dicermati perkembangan sikap Pemerintah D.I. Yogyakarta terhadap hak yang 

diperoleh oleh penduduk, karena kemudian hak penduduk mengalami penguatan.  

Berdasarkan Pasal 4 Rijksblad Kasultanan tahun 1918 No. 16 dan Rijksblad  

Pakualaman tahun 1918 No. 18, hak di atas tanah bagi penduduk di dalam 

kalurahan adalah hak anganggo turun-temurun (hak memakai yang dapat 

diwariskan/erfelijk individueel gebruiksrecht). Namun, kenyataannya kemudian 

penduduk di atas tanahnya tidak hanya terbatas pada “hak memakainya”, tetapi 

dapat mengalihkan hak-haknya kepada pihak lain (asal tidak bangsa asing). Oleh 

karena itulah, maka setelah Indonesia merdeka dan Kasultanan serta Pakualaman 

menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta No. 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Di dalam Pasal 4 Perda tersebut dinyatakan, antara lain, “D.I. 

Yogyakarta memberi hak milik perseorangan turun temurun (erfelijk individueel 

bezitsrecht) atas sebidang tanah kepada warganegara Republik Indonesia, 

selanjutnya disebut hak milik.” Apabila hak milik itu di dalam waktu sesudah 10 

tahun berturut-turut tidak dipergunakan (geabandonneerd) oleh pemiliknya 

dipertangguhkan (digantung), dan jika 20 tahun lagi tidak ada dari yang berhak, 

hak milik atas tanah tersebut batal. 

 

 

 

                                                         

       34 S. Poerwopranoto, Penuntun Hukum Tanah (Agraria), Penerbit Astanabuku ABEDE, Semarang, 
1952,  hlm. 53.  
       35  Meskipun Pasal II mengenai ketentuan konversi dalam UUPA menyatakan, antara lain, bahwa 
hanya andarbeni lah yang dikonversi menjadi Hak Milik, namun melihat isi kewenangannya hak 
anganggo turun-temurun juga layak dikonversi menjadi Hak Milik. Sebab wewenang dari hak 
anganggo turun-temurun tersebut memilik persamaan yang kuat dengan Hak Milik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 20  UUPA.   
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D.  Konversi Hak-hak Adat ke dalam UUPA 

Konversi adalah penyesuaian hak-hak lama, dalam hal ini hak-hak atas 

berdasarkan Hukum Adat, ke dalam Sistem Hukum Tanah Nasional yang 

berdasarkan UUPA. Dalam Hukum Adat, differensiasi hak atas tanah (yang 

bersifat individual) terdiri atas Hak Milik dan Hak Pakai. Pengaturan dasar 

konversi tanah-tanah adat (individual) ini dapat ditemukan pada Pasal II, VI, dan 

VII Ketentuan Konversi dalam UUPA. 

Perlu ditegaskan bahwa konversi ini berlaku secara hukum. Artinya, 

ketika UUPA berlaku di tempat tanah itu berada, maka konversi itu telah 

berlangsung secara hukum, tanpa perbuatan hukum tertentu dari otoritas 

keagrariaan/pertanahan. Oleh karena itu, secara terminologis yuridis dari tanah-

tanah milik adat itu, sejak UUPA berlaku menjadi Hak Milik Bekas Hak Milik Adat. 

Pasal II Ketentuan Konversi UUPA secara tegas menyatakan:   

(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan 

hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama 

sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : 

hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe 

desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha 

atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang 

akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya 

Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali 

jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam 

Pasal 21. 

 

Sekiranya hak-hak milik adat itu dipunyai oleh WNA, WN yg 

berkewarganegaan rangkap, dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), maka Hak Milik Adat itu 

dikonversi menjadi Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan, tergantung 

peruntukan tanahnya dan penegasan lebih lanjut oleh Menteri Agraria (sekarang 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN). Demikian Pasal II ayat (2) 

Ketentuan Konversi UUPA. Sesungguhnya, sebagian ketentuan Pasal II ayat (2) 

Ketentuan Konversi UUPA ini bertentangan dengan prinsip nasionalitas yang 
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terdapat dalam UUPA. Oleh karena, menurut UUPA, orang asing (WNA) tidak 

boleh sebagai subjek HGU atau HGB.  

Ditambahkan, Pasal VII ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA,  bahwa Hak 

Gogolan, Pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai 

berlakunya UUPA ini, menjadi Hak Milik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA.  

Selanjutnya, hak-hak adat atas tanah yang isi dan sifatnya sama atau 

mirip dengan Hak Pakai berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPA, dikonversi menjadi 

Hak Pakai sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UUPA. Lengkapnya, Pasal VI Ketentuan 

Konversi UUPA menyatakan: 

“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip 

dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut 

dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-

undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, 

ganggam bauntuak, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak 

lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh 

Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak 

pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan 

kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai 

berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa 

dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.” 

 

Demikian pula Pasal VI ayat (2) Ketentuan Konversi UUPA, menyatakan 

bahwa Hak Gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap dikonversi 

menjadi Hak Pakai sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UUPA. 

Jika ada keragu-raguan apakah merupakan hak gogolan, pekulen atau 

sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang 

memutuskan (Pasal VII ayat (3) Ketentuan Konversi UUPA). 
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1. Jelaskan bahwa Hukum Tanah adat ada yang dipengaruhi oleh masyarakat 

“modern” yang kapitalistik. 

2. Buktikan bahwa Hukum Tanah Antar Golongan akan mempersulit lalulintas 

tindakan hukum di Indonesia. 

3. Jelaskan bahwa falsafah/konsepsi Hukum Tanah Barat tidak sesuai dengan 

basis sosial kultural Indonesia. 

4. Buktikan bahwa Hukum Tanah Administratif Pemerintah Hindia Belanda 

merupakan instrumen politik Pemerintah klonial. 

5. Mengapa ketentuan Domein Verklaring (DV) dipandang sebagai perkosaan 

hak-hak rakyat atas tanah? 

6. Apakah perbedaan Grant Sultan dan  Sultan Grond? 

7. Bagaimanakah eksistensi hak-hak pemerintahan swapraja setelah 

berlakunya UUPA? 

8. Apakah hak-hak atas tanah ciptaan Pemerintah Swapraja di Surakarta 

(Kasunanan Surakarta) diakui eksistensinya dalam Hukum Tanah Nasional 

sekarang ini? 

9. Bagian KEEMPAT KETENTUAN PERALIHAN UUPA menyatakan bahwa hak-

hak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja 

yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UUPA hapus dan beralih 

kepada Negara. Selanjutnya dikatakan bahwa hal-hal yang bersangkutan 

dengan hal tersebut diatur lebih lanjut ‘dengan Peraturan Pemerintah 

(PP)’. Seberapa urgen kehadiran PP tersebut? 

10. Mengapa ‘hak konversi’ (conversierechten) dikenal di daerah 

Vorstenlanden? 

11. Mengapa tanah partikelir dihapuskan dan bagaimanakah cara 

penyelesaikan hubungan antara tanah partikelir dengan bekas pemegang 

haknya? 

12. Menurut UU No. 51 PRP Tahun 1960, pemakaian tanah tanpa ijin yang 

berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan 

LATIHAN 
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diancam dengan hukuman pidana. Apakah para okupan liar selalu harus 

dipidana? 

13. Buktikan bahwa UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 

bertujuan untuk mengadakan perlindungan bagi rakyat penggarap. 

 

 

 

Sebelum berlakunya UUPA terdapat berbagai Hukum Tanah di Indonesia 

yang memiliki falsafah/konsepsi masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, 

semangat untuk memiliki Hukum Tanah yang berlaku secara nasional segera 

diwujudkan dengan melakukan usaha-usaha pembaruan Hukum Agraria. Langkah 

awal yang ditempuh sebagai titik awal penjebolan Hukum Kolonial itu adalah 

berupa penghapusan lembaga atau hak-hak yang tidak sesuai dengan semangat 

penyelenggaraan negara modern dan penataan berbagai peraturan mengenai 

pertanahan agar mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Semangat unifikasi tetap atas kesadaran bahwa Hukum Agraria Nasional yang 

akan dibangun dilakukan ‘berdasarkan Hukum Adat’. 

Sebagai negara yang berdaulat, maka sejak Indonesia diproklamasikan 

dilakukan penjebolan hukum kolonial, termasuk hukum  di bidang pertanahan. 

Langkah awal yang dilakukan adalah penghapusan lembaga atau hak-hak yang 

tidak sesuai dengan semangat penyelenggaraan Negara yang modern, seperti 

penghapusan desa perdikan, penghapusan hak-hak konversi di wilayah 

Vorstenlanden, dan penghapusan tanah partikelir (particuliere landerijn); serta 

melakukan penataan berbagai peraturan mengenai pertanahan agar mendukung      

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penataan 

peraturan tanah perkebunan, kenaikan canon & cijns, larangan pemakaian tanah 

tanpa izin (okupasi ilegal), perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian). Langkah 

selanjutnya, adalah melakukan pembangunan Hukum Agraria Nasional yang 

unifikatif namun tetap berdasarkan filosofi, asas, lembaga, dan sistem Hukum 

Adat. 

 

 

RANGKUMAN 
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1. Setelah UUPA berlaku maka kewenangan Pemerintah Swapraja atas tanah:  

      (a) Hapus dan menjadi tanah negara;  

      (b) Hapus dan menjadi tanah objek landreform;  

      (c) Dikonversi menjadi tanah Hak Milik Pemerintah eks swapraja;  

      (d) Menjadi Tanah Negara yang ditata oleh BPN RI;  

      (e) Dikonversi menjadi Hak Pengelolaan Pemerintah eks swapraja. 

2. Di bawah ini yang tidak termasuk sebagai hak pertuanan dari para tuan tanah 

partikelir adalah:  

      (a) Hak mengangkat Kepala Desa;  

      (b) Hak mempekerjakan rodi;  

      (c) Hak untuk memungut cukai dan contingent;  

      (d) Hak atas sewa kebun, sewa tanah dan pajak atas besarnya panen;  

      (e) Hak untuk mengusahakan tanah untuk kepentingan usaha. 

3. Hak usaha yang diperoleh oleh seorang Timur Asing Tionghoa atas tanah 

partikelir disebut:  

      (a) Altijddurende erfpacht;  

      (b) Landerijenbezitsrecht; 

      (c) Hak Agrarische Eigendom;  

      (d) Tanah Kongsi. 

4. Bilakah ganti kerugian diberikan kepada para eks pemegang tanah partikelir? 

(a) Ketika tanahnya akan dijadikan sebagai tanah negara;  

      (b) Bersamaan pada waktu tanah partikelir dijadikan sebagai tanah negara;  

      (c) Setelah tanah partikelir tersebut dinyatakan sebagai tanah negara;  

      (d) Sebelum tanah partikelir diambil alih oleh negara;  

       (e) Sebelum dan setelah tanah partikelir dinyatakan sebagai tanah negara. 

5. Lembaga desa perdikan dihapus berdasarkan UU Darurat No. 13 Tahun 1946, 

karena:  

     (a) Bertentangan dengan tujuan masyarakat adil dan makmur;  

     (b) Tidak selaras dengan cita-cita demokrasi negara merdeka;  

TES FORMATIF 
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     (c) Menyimpang dari cita-cita negara kesejahteraan;  

     (d) Tidak selaras dengan cita-cita negara merdeka;  

      (e) Mempunyai sifat kolonialisme. 

6. Mengapa dimungkinkan politik unifikasi hukum tanah nasional di atas basis 

sosial kultural yang sangat beragam? 

(a) Semua hukum tanah di seluruh lingkungan hukum adat di Indonesia 

mempunyai kesamaan dalam hal konsepsi, asas, lembaga, dan sistem 

pengaturan; 

(b) Semua Hukum Tanah Adat mempunyai watak komunalistik religius; 

(c) Semua Hukum Adat menganut asas accessie; 

(d) Semua Hukum Tanah Adat menghargai pluralisme; 

(e) Semua Tanah Adat sebagai dasar pembangunan Hukum Tanah Nasional 

mengakui integritas NKRI. 

7. Dalam kapasitas apakah Sultan Deli menciptakan hak-hak atas tanah di 

wilayah pemerintahan swapraja Kesultanan Deli? 

(a) Raja Kesultanan Deli; 

(b) Pribadi Raja Kesultanan Deli 

(c) Kepala Pemerintah Swapraja Kesultanan Deli 

(d) Kepala Pemimpin Adat Kesultanan Deli 

(e) Kepala Pemimpun Agama Kesultanan Deli 

8. Bagaimanakah eksistensi hak-hak atas tanah ciptaan Pemerintah Swapraja di 

dalam Hukum Tanah Nasional? 

(a) Diakui dan dikonversi ke dalam lembaga hukum yang paling dekat/mirip; 

(b) Diakui untuk jangka waktu tertentu; 

(c) Diakui dengan syarat nyata-nyata masih ada; 

(d) Tidak diakui oleh karena bernuansa feodalisme; 

(e) Tidak diakui karena mengandung sifat-sifat pemerasan. 

9. Hak Andarbe dan Hak anganggo turun temurun dikonversi menjadi: 

(a) Hak Milik; 

(b) Hak Guna Usaha; 

(c) Hak Guna Bangunan; 

(d) Hak Pakai; 
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(e) Hak Sewa. 

10.  Bilakah terjadi konversi Grant Sultan menjadi Hak Milik sebagaimana yang 

dikenal dalam UUPA? 

(a) Sejak didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat; 

(b) Sejak berlakunya UUPA di tempat bekas Hak Milik Adat itu berada; 

(c) Sejak Pemerintah melakukan pendaftaran tanah secara sistematis; 

(d) Sejak berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi negara; 

(e) Sejak Indonesia diproklamasikan. 

 

 

 

 

Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif I yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Saudara terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban 

Saudara yang benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

                     Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

  90 – 100% = Sangat Baik; 

                  80 -  90%   = Baik; 

                  70 -   80%  = Cukup; 

                        ≤ 70%  =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat meneruskan 

pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan Saudara 

masih       kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan belajar 

(modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  

   

 

 

 

TINDAK LANJUT 
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MODUL -2 

 

HAK-HAK BARAT ATAS TANAH 

 

Pokok persoalan yang akan dibahas pada Modul-3 ini adalah hak-hak 

barat atas tanah, sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata. 

Kompetensi Dasar yang diharapkan adalah ‘para taruna dapat 

menjelaskan jenis hak-hak atas tanah berdasarkan Hukum Barat dan 

konversinya terhadap Hukum Tanah Nasional yang berdasarkan UUPA. 

Selanjutnya, indikator  yang diinginkan dari kompetensi tersebut adalah 

mahasiswa dapat menjelaskan: (a) jenis-jenis hak atas tanah berdasarkan 

Hukum Baratt; dan (b) konversi dari hak-hak barat atas tanah tersebut ke dalam 

Sistem Hukum Tanah Nasional berdasarkan UUPA. 

 

A.  Tanah-tanah Hak Barat 

a. Hak Eigendom (HE). Pasal 570 KUHPerdata (BW)  menyatakan: “Hak 

eigendom adalah hak untuk dengan leluasa menikmati kegunaan sesuatu benda, 

dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan 

yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh Penguasa yang 

berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain; semuanya itu terkecuali 

pencabutan hak untuk kepentingan umum, dengan pemberian ganti kerugian 

yang layak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 

1)   HE merupakan hak kebendaan36 atas tanah yang tertinggi dalam Hukum 

Barat (KUHPerdata) yang pemegangnya dapat berbuat sekehendaknya 

terhadap bendanya; 

                                                         
36 Perhatikan Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA, Penerbit 

Alumni , 1986, hlm. 25-26 yang menyatakan bahwa HE merupakan hak kebendaan (zakeijk recht), 
yang artinya bahwa orang yang mempunyai HE mempunyai wewenang untuk: 
a. mempergunakan atau menikmat benda itu dengan bebas dan sepenuh-penuhnya; 

MODUL 
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2)  Meskipun HE dapat dikatakan bersifat absolut, namun kebebasan untuk 

bertindak terhadap benda/tanahnya tetap dibatasi, yakni: 

(a) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang; 

(b) tidak boleh mengganggu orang lain; dan kecuali itu juga 

(c) dapat dicabut untuk kepentingan umum, tentunya dengan ganti 

kerugian. 

Perlu kiranya diketahui bahwa HE dapat dibagi atas 2 (dua) jenis: (a) HE 

yang menurut BW tanpa hak-hak penguasa (luasnya tidak boleh lebih dari 10 

bau), dan (b) HE dengan hak-hak penguasa (luasnya lebih dari 10 bau). Isi dan sifat 

kewenangan HE yang tanpa hak-hak penguasa adalah HE sebagaimana  dimaksud 

Pasal 570 BW; sedangkan HE dengan hak-hak penguasa adalah HE yang 

kewenangannya selain kewenangan sebagaimana eigendom juga meliputi hak-

hak pertuanan. Tanah-tanah HE dengan hak penguasa inilah  yang disebut sebagai 

tanah partikelir (particuliere landerijn).37  

Hak-hak penguasa dari para tuan tanah partikelir ini meliputi:38 

1) hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desa; 

2) hak untuk mempekerjakan penduduk laki-laki (rodi) untuk sehari dalam satu 

minggu dengan hanya memberi makan saja; 

3) hak untuk memungut cukai (yaitu sebagian dari hasil panen), contingent, 

sering juga disebut taksir (ini dipungut sebagai ganti cukai) atau pajak yaitu 

gantinya cukai dan contingent untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun yang 

besarnya ditetapkan atas perundingan dengan petani di hadapan kepala 

desa, sehingga tidak tergantung dari besarnya panen; 

4) hak atas sewa kebun, sewa tanah dan pajak atas pemeliharaan ikan. 

 

                                                                                                                                                                 

b. menguasai benda itu dengan seluas-luasnya. 
  37  Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, tanah-tanah 

partikelir ini kemudian dihapus karena bertentangan dengan asas keadilan sosial yang dijunjung tinggi 
oleh negara RI. Menurut UU tersebut, tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bau yang menjadi 
milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari beberapa orang atau beberapa 
badan hukum, diperlakukan sebagai tanah partikelir. Likuidasi itu dilakukan dengan keputusan 
Menteri Agraria. Tanah-tanah usaha di tanah partikelir itu diberikan kepada penduduk yang 
mempunyai hak usaha atas tanah itu dengan hak milik secara cuma-cuma. Kepada pemilik (tuan) 
tanah itu diberikan ganti-kerugian.  

  38Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, Edisi Kedua Cetakan Perdana, 
Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37-38. 
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b. Hak Erfpacht (HErf). Pasal 720 KUHPerdata (BW) menyatakan 

bahwa Herf adalah hak kebendaan (zakelijk recht) untuk mendapatkan 

kenikmatan sepenuhnya (volle genot hebben) dari benda tetap orang lain 

dengan syarat membayar pacht - sejumlah uang atau hasil bumi-  setiap 

tahun (jaarlijkse pacht) sebagai pengakuan terhadap milik (eigendom) orang 

lain itu, baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi. 

 

c.  Hak Opstal (HO). Pasal 711 KUHPerdata (BW) menyatakan 

bahwa  HO adalah hak kebendaan (zakelijk recht) untuk mempunyai 

gedung-gedung, usaha atau tanaman di atas tanah orang lain. Jadi tanahnya 

adalah tanah orang lain, sedangkan HO itu hanya untuk mempunyai gedung 

usaha atau tanaman di atas tanah orang lain tersebut. 

Tidak disebutkan adanya pemakaian atas tanah selain dari yang 

digunakan untuk bangunan dan tanaman, tetapi ini tidak berarti bahwa 

pemegang HO itu sama sekali tidak boleh menginjak atau mendiami tanah 

opstal itu. Mr. Suyling sebagaimana dikutip Eddy Ruchiyat menegaskan 

bahwa sebetulnya HO sama dengan Herf, hanya dengan perbedaan 

mengenai hak atas bangunan dan tanaman pada waktu terhentinya hak-hak 

itu, yaitu bahwa kalau pada saat berakhirnya hak-hak itu ditinggalkan 

bangunan dan tanaman yang diadakan oleh opstaller atau erfpachter, maka 

seorang opstaller mendapat penggantian dari nilai harga barang-barang itu, 

sedang erfpachter tidak.39  

 

B.  Konversi Hak-hak Barat ke dalam UUPA 

Berbeda dengan hak-hak adat atas tanah, hak-hak barat atas tanah ini 

memiliki batas waktu konversi. Oleh karena setelah tanggal 24 September 1980, 

seyogianya sudah tidak dikenal lagi istilah bekas Hak Barat. Sebab sejak tanggal 

itu, semua hak-hak barat atas tanah sudah selesai dikonversi ke dalam UUPA. 

Ketentuan-ketentuan pokok konversi hak-hak barat atas tanah ini diatur 

dalam Pasal I, Pasal III, Pasal IV, Pasal V Ketentuan Konversi UUPA. 

Pasal I Ketentuan Konversi UUPA secara lengkap menyatakan: 
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(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang 

ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya 

tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21. 

(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan 

untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, 

sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut 

dalam Pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya 

dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas. 

(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang 

disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 

asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah 

sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-

undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), 

dengan jangka waktu 20 tahun. 

(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibenani dengan hak 

opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai 

berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam 

Pasal 35 ayat (1), yang membebani hak milik yang bersangkutan selama 

sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-

lamanya 20 tahun. 

(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak 

opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak 

eigendom tersebut dan pemegang hak-hak opstal atau hak erfpacht 

selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri 

Agraria. 

(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang 

membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna-

bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedang hak-hak 

tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini. 

  

                                                                                                                                                                 

       39 Eddy Ruchiyat, op. cit., hlm. 29-30. 
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Hal-hal yang dapat ditegaskan dalam ketentuan Pasal I Ketentuan 

Konversi UUPA di atas adalah sebagai berikut: 

a. Hak Eigendom (HE) atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-

undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang 

mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21. 

Artinya, pengkonversian HE menjadi Hak Milik (HM) sesuai Pasal 20 UUPA 

hanya dimungkinkan jika subjek hak tersebut telah menjadi WNI pada tanggal 

24 September 1960. 

b. HE kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan 

rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai 

berlakunya Undang-undang ini menjadi Hak Pakai (HP) tersebut dalam Pasal 

41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk 

keperluan tersebut di atas. Selama tanah itu dipergunakan untuk keperluan 

tugas pemerintahan negara asing itu (rumah kediaman dan gedung kedutaan), 

maka HE itu dikonversi menjadi HP dengan jangka waktu tidak terbatas. 

Artinya, selama digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas 

pemerintahan asing itu, maka selama itu pula jangka waktu HP tersebut. 

c. HE kepunyaan kepunyaan subjek hukum yang tidak boleh mempunyai Hak 

Milik, dalam hal ini, (i) orang asing, (i) seorang warganegara yang disamping 

kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, dan (iii) 

badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi 

Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), dengan jangka 

waktu 20 tahun.  Perlu dicermati, bahwa sesungguhnya Orang Asing (WNA) 

dan orang yang berkewarganegaraan rangkap sesungguhnya tidak boleh 

sebagai subjek HGB. 

d. Jika HE dibebani dengan Hak Opstal (HO) atau Hak Erfpacht (H Erf), maka HO 

dan H Erf itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi HGB tersebut 

dalam Pasal 35 ayat (1), yang membebani Hak Milik yang bersangkutan 

selama sisa waktu HO atau H Erf tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 

tahun. Artinya, meskipun H Erf memilik isi dan sifat lebih dekat dengan HGU 

dalam UUPA, namun khusus H Erf di atas HM dikonversi menjadi HGB. 
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e. Jika HE dibebani dengan HO atau H Erf, maka hubungan antara yang 

mempunyai HE tersebut dan pemegang hak-HO atau H Erf selanjutnya 

diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Ini 

berarti, bahwa pembebanan HO dan H Erf di atas HE bukan semata-mata 

perbuatan keperdataan biasa, melainkan suatu perbuatan hukum yang harus 

diketahui oleh oleh otoritas pertanahan/keagrariaan. 

f. Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang 

membebani HE tetap membebani HM dan HGB tersebut, sedang hak-hak 

tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini. Artinya, keberadaan 

hak-hak di atas (hak-hak kebendaan spt: hak jaminan atas tanah atau hak hak 

pribadi) di atas GM dan HGB tetap merupakan hak yang hidup berdasarkan 

UU. Eksistensi hak-hak yang membebani itu tetap terjaga berdasarkan UU 

meskipun hak atas tanah yang dibebani mengalami penataan. 

 

Semangat mengkonversi hak-hak bekas barat ternyata juga dipengaruhi 

oleh skala besarnya atau luasnya tanah hak barat tersebut. Tanah dalam skala 

kecil dipandang lengsung saja dihapuskan. Mungkin ini pancaran semangat 

nasionalisme yang pekat mewarnai pengaturan ketentuan konversi ini. Pasal III 

Ketentuan Konversi UUPA menyatakan: 

(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai 

berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-

usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa 

waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. 

(2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya 

Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan 

menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. 

 

Selanjutnya, konversi dari hubungan hukum dalam bentuk ijin (konsesi) 

maupun hubungan hukum yang bersifat persoonlijk (seperti Hak Sewa) tidak 

terjadi secara hukum, melainkan harus dilakukan dengan upaya aktif dari bekas 

pemegang hubungan hukum (konsesi atau sewa) untuk mengajukan permintaan 

(baca: permohonan). Kalau upaya aktif itu tidak ada, maka konsesi dan sewa  itu 
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berlangsung selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 (lima) tahun dan sesudah 

itu berakhir dengan sendirinya.  Selanjutnya, kalaupun ada upaya aktif itu, bekas 

pemegang konsesi atau sewa harus memenuhi syarat yang ditentukan Menteri 

Agraria. Sekiranya bekas pemegang konsesi dan sewa tidak bersedia memenuhi 

syarat atau permohonan, maka konsesi dan sewa itu berlangsung terus selama 

sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun. Sesudah itu, konsesi dan sewa itu 

berakhir dengan sendirinya. 

 

 

Lebih jelas, Pasal IV Ketentuan Konversi UUPA menyatakan:  

(1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam 

jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus 

mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah 

menjadi hak guna-usaha. 

(2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, 

maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama 

sisa waktunya tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir 

dengan sendirinya. 

(3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud 

dalam ayat (1) pasal ini    tetapi  tidak bersedia menerima syarat-syarat 

yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak 

oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus 

selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu 

berakhir dengan sendirinya. 

 

Selanjutnya, Pasal V Ketentuan Konversi UUPA menyatakan bahwa HO 

dan H Erf untuk perumahan yang ada mulai berlakunya UUPA ini, sejak saat 

tersebut menjadi HGB sebagaiman Pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa 

waktu HO dan H Erf tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. 

Dari berbagai ketentuan konversi hak-hak bekas barat itu, dapat 

diketahui bahwa sesungguhnya setelah 24 September 1980 berakhirlah istilah 

bekas Hak Barat di Indonesia. Untuk melancarkan penataan hak-hak hasil konversi 
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bekas hak barat itu, maka ditetapkanlah Keppres No. 32 Tahun 1979 dan PMDN 

No. 3 Tahun 1979.  

 

 

 

1. Jelaskan perbedaan isi dan sifat Hak Eigendom sebelum dan sesudah 

mengalami sosialisasi. 

2. Apakah perbedaan Hak Erfpacht dengan HGU berdasarkan UUPA? 

3. Apakah lembaga HO masih eksis setelah UUPA? 

4. Mengapa HE, H Erf, dan HO dikonversi secara hukum, sedangkan konsesi dan 

sewa penyesuaiannya ke dalam HTN harus diajukan secara aktif oleh 

pemegang hak? 

5. Bagaimanakah jika permohonan pengajuan konsesi dan sewa tidak dikabulkan 

oleh otoritas pertanahan? 

 

 

 

 

Hak-hak barat atas tanah yang pernah ada di Indonesia juga dihargai 

sebagai hak keperdataan yang dipunyai oleh subjek hukum tertentu. Oleh karena 

itu, hak-hak barat atas tanah itu juga dikonversi ke dalam hak yang berdasarkan 

UUPA. Konversi hak-hak barat atas tanah itu dilakukan secara hukum, namun untuk 

konsesi dan sewa dilakukan pengurusan penyesuaian atas permohonan pemegang 

hak barat tersebut. Batas akhir konversi hak barat adalah 24 September 1980. 

 

  

 

 

1. Hak Opstal memiliki kemiripan dengan: 

(a) HGU; 

(b) HGB; 

(c) HP; 

LATIHAN 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 
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(d) HGU dan HGB; 

(e) HGB dan HP. 

  

2. Hak Eigendom (HE) dikonversi menjadi Hak Pakai apabila: 

(a) HE digunakan untuk perumahan; 

(b) HE digunakan untuk kepentingan umum; 

(c) HE digunakan untuk kepentingan kedutaan negara asing; 

(d)  HE digunakan oleh orang asing; 

(e)  HE digunakan untuk kepentingan asing. 

 

3.  Apakah lembaga hukum Hak Opstal masih ada di Indonesia? 

(a) Masih, sepanjang kenyataannya masih ada; 

(b) Masih, karena belum semuanya tuntas dikonversi ke dalam UUPA; 

(c) Tidak ada, karena sudah dicabut oleh UUPA; 

(d) Tidak ada, karena Hak Barat tidak sesuai dengan kultur Indonesia; 

(e) Tidak ada lagi, karena bertentangan dengan UUPA. 

 

4. Bagaimanakah penyelesaian tanah negara bekas hak barat yang sudah 

diduduki masyarakat secara massif? 

(a) Hak Prioritas tetap berada di tangan bekas pemegang hak; 

(b) Hak Prioritas beralih kepada masyarakat yang menduduki; 

(c) Hak Prioritas beralih kepada masyarakat setelah dilakukan penyelesaian 

kepada bekas pemegang hak barat itu; 

(d) Diambilalih oleh negara tanpa ganti kerugian; 

(e) Diambilalih oleh negara dengan ganti kerugian; 

 

 

 

Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif I yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Saudara terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban 

Saudara yang benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

TINDAK LANJUT 
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    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

           Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

  90 – 100% = Sangat Baik; 

                  80 -  90%   = Baik; 

                  70 -   80%  = Cukup; 

                        ≤ 70%  =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat meneruskan 

pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan Saudara 

masih       kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan belajar 

(modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  
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HAK-HAK ATAS TANAH  

BERDASARKAN UUPA 

 

A.  Hak Milik  

1.  Isi dan sifat 

Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Hak Milik (HM) adalah hak 

turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA yakni mengenai fungsi sosial dari 

setiap hak atas tanah.40 Isi dan sifat HM disebutkan ‘turun-temurun, terkuat, 

dan terpenuh’. Sudargo Gautama memaknai ‘turun-temurun’ sebagai hak yang 

‘dapat diwarisi dan diwariskan’.41 Boedi Harsono menegaskan bahwa HM tidak 

hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, tetapi hak itu 

dapat pula diwariskan dan diwarisi.42  A.P. Parlindungan menafsirkan ‘turun-

temurun’ tersebut sebagai hak yang “dapat diwariskan berturut-turut ataupun 

dan diturunkan kepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajatnya ataupun 

hak itu menjadi tiada atau harus memohon haknya kembali ketika terjadi 

pemindahan hak”.43 Makna ‘terkuat dan terpenuh’ menurut Penjelasan Pasal 20 

UUPA adalah untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna 

Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan 

bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, HM-lah yang 

                                                         

       40  Di dalam UUPA ketentuan yang mengatur Hak Milik (HM) ditemukan dalam Pasal 20-27. 
Selanjutnya, di dalam Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai HM akan 
diatur ‘dengan undang-undang’.  
       41  Sudargo Gautama,  Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Cetakan VIII, Penerbit PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 124.  
       42  Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah penjusunan, isi dan pelaksanaannya, 
Penerbit Djambatan, Djakarta, 1962, hlm. 166  
       43  A.P. Parlindungan,  Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Cetakan VI, Penerbit 
Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 122.  

MODUL 
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‘ter’ (artinya: paling kuat dan terpenuh44). Sebagaimana isi dan sifat dari HM, 

maka jangka waktu HM tidak terbatas atau tidak mempunyai jangka waktu. 

Namun dikatakan pula, bahwa pemberian sifat itu tidak berarti bahwa HM 

merupakan hak yang ‘mutlak’, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat 

sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli. Sifat yang demikian 

jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. 

Selanjutnya,  A.P. Parlindungan mengatakan bahwa luasnya isi dan sifat 

HM juga meliputi tubuh bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya, 

sebagai suatu penjelmaan dari ciri-ciri Hukum Adat yang menjadi dasar dari 

Hukum Agraria Nasional.45 Bagi penulis, kewenangan penggunaan HM yang 

meliputi tubuh bumi, air, dan “ruang angkasa” di atasnya itu harus dimaknai 

dalam kerangka pembatasan Pasal 4 ayat (2) UUPA, yakni ‘sekedar diperlukan 

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu’. 

Sebab, bagaimanapun HM adalah tetap sebagai hak atas tanah, yakni hak atas 

permukaan bumi. Sesuai Hukum Adat, HM bersumber dari Hak Ulayat sebagai 

hak bersama dari masyarakat hukum adat. Oleh karena itulah, maka HM harus 

tetap berfungsi sosial, eksistensi dan penggunaannya harus tetap 

memperhatikan kepentingan bersama, yakni kepentingan bangsa Indonesia. 

Luasnya HM yang dapat dimiliki secara individual oleh WNI tentu 

dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Khususnya mengenai pemilikan 

tanah pertanian pembatasan itu diatur oleh UU No. 56 Prp Tahun 1960, 

sedangkan mengenai pemilikan tanah perkotaan dengan HM masih belum 

mendapat pengaturan yang tegas dan memadai.  

 

2.  Subjek 

Pasal 21 ayat (1) UUPA secara tegas menyatakan: “Hanya warganegara 

Indonesia dapat mempunyai hak milik.”  Ketentuan ini merupakan penjabaran 

asas kebangsaan/prinsip nasionalitas/dasar kenasionalan. Sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, hanya warganegara Indonesia yang 

                                                         

       44 Selanjutnya, kewenangan ‘terpenuh’ dari HM tampak jelas dari kewenangan penggunaan dan 
pemanfaatan hak tersebut yang boleh digunakan/dimanfaatkan untuk tanah pertanian dan non 
pertanian dengan jangka waktu yang tidak terbatas. 
       45 A.P. Parlindungan, op. cit., hlm. 123. 
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dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

Penjelasan Umum II (5) UUPA, antara lain, menegaskan: “Sesuai dengan asas 

kebangsaan tersebut dalam Pasal 1 maka menurut Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) 

hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. 

Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik 

kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat (2)).”  Ketentuan Pasal Pasal 21 ayat 

(1) UUPA yang menyatakan ‘hanya warganegara Indonesia’ mengandung makna 

bahwa kewarganegaraan yang menjadi subjek Hak Milik (HM) harus 

warganegara Indonesia (WNI)  dan kewarganegaraan Indonesia itu adalah satu-

satunya kewarganegaraannya. Konsekuensinya, seorang WNI yang juga memiliki 

kewarganegaraan yang lain (berkewarganegaraan rangkap) juga tidak dapat 

sebagai subjek HM. Oleh karena itulah, maka Pasal 21 ayat (4) UUPA 

menyatakan: “Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah 

dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.”     

 Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan: “Orang asing yang 

sesudah berlakunya Undang-undang ini mempunyai hak milik karena pewarisan-

tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula 

warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya 

Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu 

di dalam jangka waktu satu tahun (garis bawah: penulis) sejak diperolehnya hak 

tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu 

tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena 

hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak 

pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung." Penjelasan Pasal 21 ayat (3) 

UUPA ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, orang asing tetap tidak 

dapat mempunyai HM atas tanah, namun dalam hal tertentu secara sah dapat 

memperoleh HM atas tanah. Menurut Penjelasan Pasal 21, yang dimaksud 

dengan cara memperoleh secara sah ini adalah bilamana ia memperoleh HM 

atas tanah tanpa  melakukan  ‘sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan 

pada terjadinya peralihan hak itu’. Kedua, ada 2 (dua) cara memperoleh HM 

sebagaimana diperbolehkan di atas adalah karena (1) pewarisan tanpa wasiat 
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(pewarisan ab intestato); dan (2) percampuran harta karena perkawinan. Kedua 

cara memperoleh HM oleh orang asing itu merupakan peralihan yang tidak 

dinyatakan batal, karena peralihan HM bukan karena perbuatan yang sengaja 

untuk memindahkan hak tersebut. Ketiga, orang asing yang memperoleh HM 

dengan kedua cara di atas, hanya boleh memegang HM yang diperolehnya 

selama 1 (satu) tahun. Tenggang waktu 1 (satu) tahun itu merupakan 

kesempatan bagi orang asing tersebut untuk mengalihkannya kepada seorang 

WNI yang memenuhi syarat. Keempat, jika si orang asing itu tidak mengalihkan 

HM tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya, maka haknya 

hapus karena hukum. Artinya, hapus dengan sendirinya, tanpa dengan suatu 

keputusan pengadilan. Tetapi cukup dengan pernyataan pejabat eksekutif. 

Pernyataan itu hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Penegasan pejabat 

eksekutif itu, antara lain diperlukan untuk pendaftaran sebagaimana dimaksud 

Pasal 23 UUPA. Dengan hapusnya HM, maka tanah tersebut jatuh kepada 

negara. Kelima, WNI yang kehilangan kewarganegaraannya, juga harus 

melepaskan HMnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Jika kewajiban melepaskan HM 

ini tidak dilakukan, maka akan berlaku kepadanya hal seperti diuraikan dalam 

butir keempat  di atas.  

Pasal 9 ayat (2) UUPA menyatakan: “Tiap-tiap warganegara Indonesia, 

baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, 

baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”  Dalam pada itu, dapat dikatakan 

bahwa UUPA anti diskriminasi, dalam hal ini -(menurut Pasal 9 ayat (2) UUPA)-,  

diskriminasi berdasarkan gender. Namun, jika ditafsirkan secara ekstensif, 

kiranya diskriminasi atas dasar atau kepentingan lain, seperti suku bangsa, 

agama, asal-usul kewarganegaraan (warganegara Indonesia asli maupun 

keturunan) tidak diperkenankan oleh UUPA. Berkaitan dengan sikap UUPA yang 

anti diskriminasi itulah kiranya menarik untuk mencermati Instruksi Kepala 

Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975, hal 

Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI 

Nonpribumi. Instruksi yang ditandatangani Paku Alam VIII (Wakil Kepala D.I. 

Yogyakarta) itu, antara lain, menyatakan: “Guna penyeragaman policy 
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pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada 

seorang Warganegara Indonesia non Pribumi, dengan ini diminta: Apabila ada 

seorang Warganegara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, 

hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan 

hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung 

oleh Pemerintah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya 

mengajukan permohonan kepada Kepala DIY untuk mendapatkan sesuatu hak.”  

Dalam praksis pendaftaran peralihan hak itu, biasanya WNI Keturunan Cina yang 

memperoleh tanah HM itu akan diberikan Hak Guna Bangunan. 

Salah seorang WNI Keturunan Cina, yakni H. Budi Setyagraha 

(selanjutnya disingkat HBS) (Anggota DPRD Propinsi D.I. Yogyakarta) menggugat 

Kepala Kantor Pertanahan Bantul karena dianggap telah menolak melakukan 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang dibeli oleh  HBS dari Yohanes 

Haryono Dardedono. Akte jual beli tanah itu dibuat di hadapan PPAT Christ Arya 

Minarka, S.H. HBS sebagai Penggugat menganggap Surat Kepala Kantor 

Pertanahan No. 630.1/451/200046 telah merupakan keputusan penolakan 

(pendaftaran peralihan HM) yang sifatnya fiktif. Putusan Hakim Pengadilan Tata 

Usaha Negara (TUN) Yogyakarta No. 11/G.TUN/2000/PTUN.YK tanggal 21 

Desember 2000 menetapkan dalam pokok perkara: (a) mengabulkan gugatan 

Penggugat; (b) menyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk 

mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan No. 630.1/451/2000 tanggal 30 Mei 

2000; (c) memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses peralihan hak milik 

dari Yohanes Haryono Dardedono kepada Penggugat atas tanah Hak Milik No. 

2016 GS Nomor 442 luas 552 M2 di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul.    

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dalam putusan 

No. 31/B.TUN/2001/PT.TUN.SBY tanggal 16 April 2001, dalam POKOK 

SENGKETA, antara lain, dinyatakan: (a) membatalkan putusan Pengadilan TUN 

                                                         

       46 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul kepada H. Budi Setyagraha, No. 
630.1/451/2000 tanggal 30 Mei 2000, perihal Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama H. Budi 
Setyagraha, antara lain, menyatakan: “Peralihan Hak Milik dari Johanes Haryono Dardedono kepada 
H. Budi Setyagraha belum dapat dikabulkan dan baru dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan 
melalui proses pelepasan dan Permohonan Hak.”  
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Yogyakarta tersebut yang dimohonkan banding; (b) menyatakan gugatan 

Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. Sebelumnya, di dalam bagian 

pertimbangan hukumnya dinyatakan: “bahwa … ternyata surat 

Tergugat/Pembanding yang menjadi objek gugatan Penggugat tersebut adalah 

berupa penjelasan dan tidak memproses permohonan peralihan hak untuk Hak 

Milik atas nama H. BUDI SETYAGRAHA tersebut, jelas surat 

Tergugat/Pembanding tersebut belum final dan tidak menimbulkan akibat 

hukum, berarti tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-

undang No. 5 Tahun 1986;” 

Selanjutnya pada tingkat Mahkamah Agung R.I., di dalam putusan Reg. 

No. 281/K/TUN/2001, tanggal 17 September 2002, sidang diketuai oleh Prof. 

Paulus Effendi Lotulung, di dalam pertimbangan hukumnya, antara lain 

dinyatakan: “…karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan 

dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1985. Bahwa hakekat dari obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat 

Tergugat No. 630.1/451/2000 tertanggal 30 Mei 2000 bukanlah suatu 

Keputusan Tata Usaha Negara atau “administratieve beschikking” dengan 

segala persyaratan atau unsurnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 

ke-3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. Surat tersebut merupakan korespondensi belaka yang berisi penjelasan 

atau pemberitahuan.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diputuskan 

untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yakni  HBS.  

Bagi penulis, pertimbangan hukum putusan itu akan lebih baik jika 

secara langsung atau tidak langsung juga memberikan pencerahan mengenai 

substansi dari tuntutan penggugat (HBS), yakni apakah Instruksi Kepala Daerah 

Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975, hal 

Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI 

Nonpribumi merupakan sesuatu yang bersifat diskriminatif atau bukan. 

Diskriminasi itu sendiri, sepanjang merupakan diskriminasi positif atau sering 

juga disebut sebagai affirmative action, tetap diperbolehkan karena bertujuan 
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untuk mencapai kondisi yang setara (equal).47 Dalam pada itu, diskriminasi 

positif atau affirmative action hanya bersifat sementara. 

Pasal 21 ayat (2) UUPA menyatakan: “Oleh Pemerintah ditetapkan 

badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.”  

Lebih lanjut Penjelasan Umum II (5) UUPA, juga antara lain menyatakan: “… 

pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 

ayat (2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan 

hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak 

perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-

jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna usaha, 

hak guna bangunan, hak pakai menurut Pasal 28, 35, dan 41). Demikian juga 

dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan 

mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (Pasal 

17).”  

Oleh karena itu, kalaupun kenyataannya sekarang ini ada badan hukum 

yang menjadi subjek HM, itu hanya merupakan “suatu pengecualian”. 

Selanjutnya, Penjelasan Umum II (5) UUPA menjelaskan: “Meskipun pada 

dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, 

tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya 

dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka 

diadakanlah suatu “escape-clause” yang memungkinkan badan-badan hukum 

tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya “escape-clause” ini maka 

cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu 

macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan 

menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai 

hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya 

                                                         

       47 Konversi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (PSBDR), yang 
telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 29 Tahun 1999. Pasal 1 butir 4 konvensi tersebut 
menyatakan: “Tindakan khusus diambil untuk suatu tujuan guna menjamin kemajuan yang memadai 
pada sekelompok ras atau etnik atau perorangan tertentu yang membutuhkan perlindungan, seperti 
yang diperlakukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau dalam 
hal menggunakan hak asasinya sebagai manusia dan kebebasan hakikinya dan hal itu tidak akan 
dianggap sebagai diskriminasi rasial, tetapi tindakan tersebut sebagai akibatnya janganlah 
menyebabkan adanya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan 
itu akan dilanjutkan setelah tujuan bagi mereka tercapai.” 
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dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung 

berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.” 

Dengan demikian, jika badan hukum akan menjadi subjek HM, maka 

harus ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lainnya, seperti yang telah 

ditentukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan 

Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Menurut 

Pasal 38 PP No. 38 Tahun 1963, badan-badan hukum yang dapat mempunyai 

HM atas tanah adalah sebagai berikut:   (a)  bank-bank yang didirikan oleh 

negara; (b) perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan 

berdasarkan UU No. 79 Tahun 1958; (c) badan-badan keagamaan yang ditunjuk 

oleh Menteri Pertanian/Agraria (sekarang Kepala BPN) setelah mendengar 

Menteri Agama; (d) badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri 

Pertanian/Agraria (sekarang Kepala BPN) setelah mendengar Menteri Sosial. 

Bank-bank yang didirikan oleh negara adalah: (a) Indonesische 

Maatschapppij op Aandeleelen (I.M.A) (S 1939-569); (b) Indonesische 

Verenigingen (S 1939-570); (c) B.I.N. (L.N 1952-21); (d) B.T.N (LN 1955-137); (e) 

B.N.I (LN 1955-5); (f) Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan 

Pembukaan Tanah (LN 1959-60); (g) Bank Umum Negara (LN 1959-85); B.D.N (LN 

1960-39); (h) Bank Rakyat Indonesia (LN 1951-80 jo 1960-41); (i) Bank 

Pembangunan Indonesia. Selanjutnya, perkumpulan koperasi pertanian yang 

merupakan suatu badan hukum dengan suatu akta pendirian di depan Kantor 

Koperasi setempat, pada asasnya dapat mempunyai HM.48 Badan hukum 

keagamaan yang ditunjuk sudah dapat sebagai subjek HM adalah: (a) Gereja 

HKBP (SK Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 9 Januari 1963 No. 

S.K./V/Ka/63); (b) Gereja Roma Katolik (Keputusan Direktorat Jenderal Agraria 

No. 1/DDA/Agr/67; (c) Gereja Protestan di Indonesia bagian barat (SK Menteri 

Dalam Negeri No. 22/DDA/69); (d) Gereja Pantekosta di Indonesia (SK Menteri 

Dalam Negeri No. 3/DDA/1972; dan (e) Persyarikatan Muhammadiyah (SK 

Mendagri No. 14/DDA/1972).49 Badan-badan sosial juga dapat mempunyai HM 

                                                         

       48  A.P. Parlindungan,  op. cit., hlm. 128.  
       

49
  Ibid, hlm. 128-129 dan A.P. Parlindungan,  Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem 

UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), Cetakan Pertama, Penerbit C.V. Mandar Maju, Bandung, 
1989,   hlm. 6. 
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dengan penetapan dari Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (sekarang Kepala 

BPN) dengan rekomendasi dari Menteri Sosial. Keadaannya sama dengan hak-

hak yang dipunyai oleh badan-badan keagamaan.50 

 

3.  Objek 

Tanah yang dapat diberikan diberikan Hak Milik dapat dari tanah yang 

berstatus tanah negara, tanah ulayat ataupun tanah yang merupakan Hak Milik 

Adat. Status tanah itu berimplikasi pada terjadinya Hak Milik.   

  

4.  Cara terjadinya 

Pasal 22 UUPA menyatakan bahwa cara terjadinya Hak Milik (HM) 

dapat karena: (a) hukum adat; (b) penetapan pemerintah, dan (c) ketentuan 

undang-undang.  

a. Karena hukum adat. Menurut Penjelasan Pasal 22 UUPA, terjadinya 

HM karena hukum adat adalah karena pembukaan tanah. Cara ini akan diatur 

supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara. Hak 

Membuka tanah itu sendiri oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA merupakan sebagai 

salah satu hak atas tanah dan oleh Pasal 46 UUPA dinyatakan hanya dapat 

dipunyai oleh WNI serta diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6 Tahun 1972 tentang 

Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah menggunakan istilah ‘ijin 

untuk membuka tanah’. Menurut PMDN No. 6 Tahun 1972, ijin untuk membuka 

tanah yang luas luasnya lebih dari 10 Ha tetapi tidak melebihi 50 Ha diberikan 

oleh Gubernur Kepala Daerah (Pasal 6), yang luasnya lebih dari 2 Ha tetapi tidak 

lebih dari 10 Ha diberikan Bupati/Walikota Kepala Daerah (Pasal 10), dan yang 

luasnya tidak lebih dari 2 Ha diberikan  Kepala Kecamatan dengan 

memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat 

yang setingkat dengan itu (Pasal 11). Sarjita menyatakan bahwa tidak 

berlakunya PMDN No. 6 Tahun 1972 oleh Pasal 17 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 berimplikasi pada terjadinya kekosongan 

                                                         

       50  Op. cit., Komentar Atas …, hlm. 129.  
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hukum, khususnya untuk pengaturan hak/ijin membuka tanah yang objeknya 

tanah negara.51  

Sebagaimana diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah 

menginstruksikan kepada para Gubernur KDH dengan suratnya tanggal 22 Mei 

1984 No. 593/5707/SJ untuk melarang para camat menggunakan kewenangan 

ijin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  PMDN No. 6 Tahun 

1972. Pertanyaannya, apakah instruksi Mendagri berarti telah menghapus 

kesempatan cara terjadinya HM menurut ketentuan Hukum Adat melalui 

pembukaan hutan tersebut? Penulis berpendirian bahwa selama Pasal 22 UUPA 

itu masih ada, maka terjadinya HM karena hukum adat masih tetap 

dimungkinkan. Instruksi Mendagri di atas hanya bersifat menangguhkan, untuk 

mengendalikan kemungkinan berbagai dampak dari pembukaan tanah tersebut. 

Karena disinyalir bahwa pembukaan tanah pada waktu itu berdampak sangat 

merugikan terutama terhadap kepentingan lingkungan hidup. Namun harus 

tetap diingat bahwa terjadinya HM karena hukum adat masih merupakan ‘hak 

normatif’ dari WNI berdasarkan Pasal 22 UUPA. Dalam kerangka tafsir yang 

demikianlah kiranya dapat dipahami ketentuan Pasal 2 angka 2 Keppres No. 34 

Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kewenangan pemberian ijin membuka 

tanah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

b. Karena penetapan pemerintah. Terjadinya HM karena penetapan 

pemerintah berarti bahwa HM itu ada karena keputusan pemberian hak oleh 

Pemerintah. Kewenangan pemberian hak sekarang ini dilakukan berdasarkan 

Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013. 

Yang perlu diketahui bahwa kemungkinan pemberian hak oleh 

Pemerintah hanya terjadi di atas tanah yang berstatus sebagai tanah negara. 

Prosesnya, WNI yang berkepentingan mengajukan permohonan hak kepada 

instansi yang berwenang. Jika dikabulkan, maka ditetapkanlah Keputusan 

Pemberian Hak Milik. Setelah berbagai kewajibannya52 sebagaimana ditentukan 

                                                         

       51 Sarjita,  Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No No. 
34 Tahun 2003), Penerbit Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005,  hlm. 109.  
       52 Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini terutama: (a) uang pemasukan kepada negara yang 
penghitungannya sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 
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dalam keputusan tersebut dipenuhi, maka Keputusan Pemberian HM itu 

didaftarkan ke Kantor Pertanahan. 

c. Karena undang-undang. Terjadinya HM karena ketentuan undang-

undang dalam hal ini adalah karena ketentuan konversi. Konversi adalah 

penyesuaian hak atas tanah yang lama baik yang  berdasarkan Hukum Barat 

(Hak Barat) dan dan Hukum Adat (Hak Indonesia) ke dalam sistem hukum yang 

baru, yakni yang berdasarkan UUPA. Dengan konversi berarti tetap diakui 

eksistensi dari hak-hak lama. Hal itu logis secara hukum, karena hak-hak atas 

tanah tidak hapus karena pergantian sistem hukum. Yang perlu diketahui adalah 

bahwa konversi itu pada asasnya terjadi karena hukum (van rechtswege).53 

Berarti, tanpa ada penetapan dari pemerintah, konversi itu sudah terjadi dengan 

sendirinya. Dengan demikian, kalaupun administrasi dari pelaksanaan konversi 

itu  belum dilaksanakan oleh pemegang hak yang tanahnya dikonversi bukan 

berarti hak atas tanahnya belum diakui oleh sistem hukum yang baru.54 

                                                                                                                                                                 

Bukan Pajak Yang Berlaku pada BPN RI; (b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sebagaimana 
diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997.  
       53 Perhatikan Efendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang 
Praktisi Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Rajawali Pers, 1991, hlm. 147-149, menyatakan bahwa pada 
asasnya konversi terjadi karena hukum (van rechtswege). Ada yang terjadi dengan sendirinya, artinya 
tanpa diperlukan sesuatu tindakan dari sesuatu instansi, baik yang bersifat konstitutif atau deklaratif. 
Misalnya, menurut Pasal III ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, Hak Erfpacht untuk 
perusahaan kebun besar sejak tanggal 24 September 1960 menjadi Hak Guna Usaha. Jangka 
waktunya pun lamanya sudah ditentukan, yaitu selama sisa waktu Hak Erfpacht tersebut, tetapi 
selama-lamanya 20 tahun. Selain itu, ada pula konversi yang juga terjadi karena hukum, tetapi karena 
disertai syarat-syarat tertentu maka diperlukan suatu tindakan penegasan yang bersifat deklaratoir. 
Contohnya, konversi Hak Eigendom menjadi Hak Milik, yang disertai syarat bahwa yang 
mempunyainya pada tanggal 24 September 1960 harus memenuhi syarat sebagai pemilik. Dengan 
demikian, maka untuk konversi Hak Eigendom menjadi Hak Milik diperlukan suatu penegasan 
deklaratoir bahwa syarat itu dipenuhi. Sama halnya konversi Hak Agrarisch Eigendom juga diperlukan 
suatu tindakan berupa penegasan, yang sifatnya deklaratoir, yaitu apakah menjadi HGU atau HGB. 
Dalam hal-hal dimana konversinya terjadi karena hukum yang dimaksud di atas, baik yang 
memerlukan maupun yang tidak memerlukan penegasan, maka menurut UUPA perubahan tersebut 
dianggap terjadi pada tanggal 24 September 1960, yaitu tanggal mulai berlakunya UUPA. Sekalipun 
penegasannya dan pencatatannya baru dilaksanakan kemudian. Ada juga konversi yang tidak terjadi 
karena hukum, dalam arti memerlukan suatu tindakan khusus yang bersifat konstitutif. Yang 
dimaksud dalam hal ini, kemungkinan untuk mengubah hak konsesi dan sewa untuk perusahaan 
kebun besar menjadi HGU. Menurut Pasal IV Ketentuan Konversi maka untuk itu para pemegang hak 
konsesi dan sewa yang menghendakinya harus mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria 
agar haknya diubah menjadi HGU. HGU akan diperoleh dengan suatu ketetapan (besluit) yang bersifat 
konstitutif. Para pemegang hak konsesi dan sewa tidak diharuskan meminta konversi. Dalam hal yang 
demikian, hak mereka hanya akan berlangsung paling lama 5 tahun. 
       54 Perhatikan A. P. Parlindungan, Konversi Hak-hak Atas Tanah, Edisi Kedua Cetakan I, Penerbit 
C.V. Mandar Maju , Bandung, 1990, hlm. 6-23, yang menyatakan ada 5 (lima) prinsip konversita hak 
atas tanah. Pertama, prinsip nasionalitas yang terdapat pada Pasal 9 UUPA yang menyatakan bahwa 
hanya WNI yang boleh mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 
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Terjadinya HM karena konversi dari Hak Barat diatur dalam Ketentuan 

Konversi Pasal I ayat (1) yang menyatakan: “Hak eigendom atas tanah yang ada 

pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, 

kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut 

dalam pasal 21.”  Dengan demikian, kunci pokoknya adalah syarat sebagai 

subjek hak harus sudah dipenuhi pada tanggal 24 September 1960. Tegasnya, 

pada tanggal itu subjek hak sudah menjadi WNI dan hal itu merupakan satu-

satunya kewarganegaraannya. Kalau, selain kewarganegaraannya selain WNI 

juga mempunyai kewarganegaraan lain (rangkap), maka Hak Eigendom 

dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20 tahun 

(Pasal I ayat (3) ).  

Selanjutnya, terjadinya HM karena konversi dari hak-hak adat diatur 

dalam Pasal II ayat (1) dan Pasal VII ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA. Pasal II 

ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA menyatakan: “Hak-hak atas tanah yang 

memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam 

pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada 

pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, 

yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, 

landerijnbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah 

partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga akan ditegaskan lebih 

lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi 

hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak 

memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.”  Selanjutnya, Pasal VII 

ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA. Pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA 

menyatakan: “Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada 

pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada 

pasal 20 ayat 1.” 

                                                                                                                                                                 

Kedua, prinsip pengakuan hak-hak terdahulu, yang dipandang sebagai sikap humanis dari UUPA yang 
secara tegas mengakui hak-hak yang lama (yang berdasarkan hak barat dan hak adat) diakui dan 
secara langsung masih ke sistem UUPA melalui lembaga/pranata konversi ini. Ketiga, prinsip 
kepentingan hukum, yakni untuk memastikan bahwa hak dapat dialihkan kepada orang lain. Keempat, 
prinsip penyesuaian kepada ketentuan konversi yakni semua hak-hak lama mempunyai padanan hak 
yang baru di dalam sistem UUPA. Kelima, prinsip status quo hak-hak tanah terdahulu, yang berarti 
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Kalau subjek hak pada tanggal 24 September tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 21 UUPA, solusinya adalah sebagaimana ketentuan Pasal II ayat 

(2) Ketentuan Konversi, yang menyatakan: “Hak-hak tersebut dalam ayat 1 

kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan 

Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum 

yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 21 

ayat 2 menjadi hak-guna-usaha atau hak-guna-bangunan sesuai dengan 

peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri 

Agraria. (garis bawah dari penulis)” Tangkapan penulis, kalau peruntukan 

tanahnya untuk pertanian maka dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dan 

untuk non pertanian dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Tampaknya, 

ketentuan ini tidak konsisten dengan prinsip nasionalitas, yakni bahwa orang 

asing hanya boleh sebagai subyek Hak Pakai dan Hak Sewa.  

 

5.  Peralihannya 

Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan: “Hak Milik dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain.”  Artinya, HM dapat beralih karena perwarisan 

(tanpa suatu perbuatan hukum) dan dapat juga dialihkan (dengan perbuatan 

hukum), misalnya dengan jual-beli, hibah, penukaran, pemberian dengan wasiat, 

dan lain-lain. HM juga dapat beralih karena perkawinan yang menyebabkan 

percampuran harta, namun hal itu bukan peralihan dalam arti yang sebenarnya. 

Karena, pemilik semula masih turut memilikinya bersama-sama dengan suami 

atau istrinya. 

Pasal 26 ayat (1) UUPA menyatakan: “Jual-beli, penukaran, 

penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik 

serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”  Menurut 

Penjelasan Pasal 26, pengawasan pemindahan HM ini antara lain bertujuan 

untuk melindungi pihak ekonomi lemah, yang bisa saja WNI ‘asli’ maupun ‘tidak 

asli’. Kepedulian UUPA mengenai pihak yang dilindungi itu bukan berdasarkan 

                                                                                                                                                                 

tidak mungkin lagi ada diterbitkannya hak-hak atas tanah berdasarkan ketentuan yang lama baik 
berdasarkan Hukum Perdata maupun Hukum Adat. 
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“keaslian atau ketidakaslian keturunan”, tetapi kuat tidaknya kedudukan 

ekonomi warganegaranya. Pihak warganegara yang ekonominya kuat, misalnya, 

harus diawasi sehingga tidak melanggar aturan mengenai ketentuan maksimum 

pemilikan tanah. Sayangnya, sepengetahuan penulis sampai saat ini belum ada 

PP tentang pengawasan pemindahan HM ini. 

Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) UUPA mengatur tentang bentuk 

pemindahan HM yang dilarang. Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut berbunyi: 

“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak 

langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang 

warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 

kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang 

ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2, adalah batal 

karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-

hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran 

yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”  Yang dimaksud 

dengan ‘pemindahan hak’ dalam hal ini meliputi: jual-beli, penukaran, 

penghibahan dengan wasiat, dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

langsung maupun tidak langsung memindahkan HM kepada pihak lain. Jadi, 

perbuatan-perbuatan yang berupa tindakan positif yang sengaja ditujukan pada 

terjadinya peralihan hak itu, berlainan dengan yang dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (3) UUPA. Yang dimaksud dengan pemindahan secara ‘tidak langsung’ itu 

adalah mengalihkan HM dengan memakai ‘kedok’ atau ‘topengan’ (Strooman 

atau stroovrouw), yaitu yang resminya dialihkan kepada seorang yang 

memenuhi syarat (seorang wanita piaraan), tetapi kenyataannya tanah tersebut 

dikuasai sepenuhnya oleh orang yang tidak memenuhi syarat (orang asing yang 

memelihara wanita piaraan). Wanita tersebut dalam pemindahan hak itu 

bertindak sebagai ‘kedok’ orang asing tadi.55  

                                                         

       55 Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah ….  1961, op. cit., hlm 184-185. 
Selanjutnya, Boedi Harsono menyatakan bahwa gadai tidak termasuk dalam pengertian pemindahan 
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA. Karena yang menggadaikan sesungguhnya 
tidak bermaksud untuk memindahkan HM atas tanahnya secara mutlak. Bahkan memilih gadai justru 
karena ingin mempunyai kesempatan untuk memperoleh kembali tanah itu. Apalagi dengan adanya 
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Kalau dicermati ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut dapat 

diketahui berbagai akibat dari pelanggaran ketentuan pemindahan HM itu, 

yakni: (a) perbuatan pemindahan hak itu batal karena hukum, sehingga tidak 

diperlukan pernyataan hakim; (b) tanahnya jatuh pada negara, yang berarti 

HMnya menjadi hapus dan hapusnya itu tidak memerlukan keputusan hakim; 

dan (c) semua pembayaran yang telah diterima pemilik tidak dapat dituntut 

kembali. Hal ini dapat dikatakan sebagai  ‘ketentuan khusus’ dari UUPA. Sebab 

kalau disebut suatu perbuatan sebagai ‘perbuatan yang batal karena hukum’, 

maka segala sesuatunya kembali kepada keadaan yang semula. Artinya, 

tanahnya kembali kepada pemiliknya dan dengan sendirinya uang yang sudah 

diterimanya harus dikembalikan kepada pembeli. Pasal 26 ayat (2) UUPA 

menentukan  lain, yakni pembelilah yang menanggung semua “kerugian” akibat 

dari perbuatan pemindahan HM yang terlarang itu, yakni: ia  kehilangan 

uangnya dan tanahnya jatuh pada negara. Bagi bekas pemilik hal itu tidak 

menjadi masalah karena ia memang bermaksud untuk menjualnya, sedang uang 

yang diterimanya tidak perlu dikembalikan.56 Namun, sebagaimana dalam 

ketentuan Pasal 21 ayat (3)UUPA hak-hak pihak lain yang membebani HM 

tersebut tetap berlangsung. 

Apakah ketentuan larangan pemindahan hak (vervreemdingsverbod)57 

sebagaimana diatur dalam S 1875-179 masih berlaku setelah adanya UUPA? 

Boedi Harsono secara tegas menyatakan bahwa UUPA tidak mengharuskan 

adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan larangan yang disebut dalam 

Pasal 26 ayat (2) UUPA. UUPA bahkan mengatur soal itu sendiri dalam pasal 

tersebut. Lagipula, larangan yang didasarkan atas perbedaan antara orang-orang 

                                                                                                                                                                 

ketentuan  Pasal 7 UU Drt No. 56 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa ‘setelah gadai berlangsung 7 
tahun tanahnya harus dikembalikan kepada pemiliknya’, maka gadai semakin jelas tidak termasuk 
sebagai bentuk pemindahan hak yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA. 
       56 Ibid.  hlm. 186-187.  
       57 Larangan pemindahan hak (vervreemdingsverbod), melarang  - atau tepatnya : menyatakan 
tidak mungkin - pemindahan HM atas tanah Indonesia oleh orang-orang Indonesia asli kepada bukan 
asli (mengenai landerijnbezitrecht dari orang timur-asing kepada Eropa). S 1875-179 misalnya 
menyatakan, bahwa HM atas tanah (erfelijk individueel gebruiksrecht) tidak dapat dipindahkan oleh 
orang-orang Indonesia (asli) kepada bukan Indonesia (asli) dan oleh karena itu maka semua perjanjian 
yang bertujuan untuk memindahkan HM tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung 
adalah batal karena hukum. Boedi Harsono, ibid., hlm. 188, menegaskan bahwa perumusan Pasal 26 
ayat (2) UUPA kiranya lebih sempurna daripada S 1875-179 itu. 
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Indonesia asli dan tidak asli adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat 

(2) UUPA. Perbedaan yang diadakan oleh UUPA tidak lagi berdasarkan kriterium 

rasial, tetapi kewarganegaraan. Oleh karena itu, maka biarpun tidak dicabut 

secara tegas, semua peraturan tersebut di atas kini sudah tidak berlaku lagi. 

Oleh karena itu Boedi Harsono pun menegaskan bahwa ketentuan di daerah 

Lombok yang melarang pemindahan HM atas tanah dari orang-orang yang 

beragama Islam kepada orang-orang yang beragama Hindu-Bali dan sebaliknya 

(Pasal 12 S 1923-509 jo S 1926-394 Reglemen Agraria untuk Bali dan Lombok) 

adalah juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA, sehingga sekarang ini 

harus dianggap tidak berlaku lagi.58 

Dalam pada itu pula, Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 

K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975, hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak 

Atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi. Instruksi tersebut, antara lain, 

menyatakan: “Apabila ada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi 

membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, 

ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah 

Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah DIY dan kemudian yang 

berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala 

DIY untuk mendapatkan sesuatu hak.”  Kalaupun dipandang sebagai suatu 

diskriminasi positif, hal itu harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat 

sementara.  

 

       6.  Pembebanannya 

HM dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya yang lebih 

rendah nilainya, dalam hal ini Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), dan 

Hak Sewa (HS). HM tidak dapat dibebani dengan Hak Guna Usaha (HGU), karena 

HGU hanya dapat diberikan di atas tanah negara. Menurut Pasal 44 PP No. 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembebanan HGB, HP, dan HS itu 

dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang.    

                                                         

       58 Ibid., hlm. 187-188.  
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Selain itu, HM juga dapat dibebani dengan Hak Tanggungan (HT). Pasal 

25 UUPA menyatakan: “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan 

dibebani Hak Tanggungan.”  Boedi Harsono menjelaskan bahwa maksud dari 

ketentuan itu adalah pemberian kemungkinan bagi seorang pemilik tanah untuk 

menjadikan tanahnya sebagai jaminan kredit. Artinya, jika utangnya tidak 

terbayar menurut perjanjiannya, maka kreditur berwenang untuk menjual tanah 

milik tersebut dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk 

membayar utang tersebut. Dalam pada itu, pada asasnya seseorang 

bertanggungjawab atas utang-utangnya dengan semua harta kekayaannya. Ini 

berarti bahwa harta-kekayaannya tersebut merupakan jaminan untuk pembayar 

semua utangnya, kepada semua kreditur yang memberi kredit kepadanya. Hasil 

penjualan kekayaan itu dibagi antara para kreditur menurut imbangan besar 

utamanya pada masing-masing kreditur itu. Kreditur yang memberi kredit 

banyak akan menerima bagian lebih banyak dari hasil penjualan itu. Agar 

kreditur mendapat jaminan, bahwa piutangnya dapat kembali sepenuhnya maka 

ia dapat meminta untuk diberi sesuatu hak jaminan yang khusus. Jaminan yang 

diberikan Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat HT) itu baru sempurna jika 

kreditur berwenang untuk menjual benda tersebut biarpun sudah berpindah 

tangan kepada pemilik lain. Tegasnya, jika hak tersebut terus membebani 

bendanya, di tangan siapapun benda itu berada. Inilah yang disebut sifat 

zaaksgevolg atau droit de suite dari hak kebendaan.59  

Oleh karena HT merupakan ‘hak kebendaan’,60 maka pengaturannya 

perlu dilakukan ‘dengan undang-undang’. Dalam pada itulah dipahami perintah 

                                                         

       59 Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah ….  1961, ibid. hlm. 167-168. 
Perhatikan pula Penjelasan UMUM Poin 3 UU No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa ciri-ciri 
lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat adalah: 
a. memberi kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya; 
b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu berada; 
c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan 

kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 
d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.  
       60  Untuk lebih memahami HT sebagai hak kebendaan kiranya dapat disimak rumusan HT menurut 
UUHT. Di dalam Pasal 1 butir 1 UU tersebut dinyatakan: “Hak tanggungan atas tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan 
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 
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Pasal 51 UUPA yang menyatakan: “Hak tanggungan yang dapat dibebankan 

pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 

25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang.”  UU yang diperintahkan Pasal 51 

UUPA itu telah dilaksanakan dengan ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah (selanjutnya disingkat UUHT).61 Di dalam Pasal 4 UU tersebut 

dinyatakan bahwa obyek HT meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna 

Bangunan; serta diperluas sehingga juga Hak Pakai atas tanah negara. 

Tatacara pembebanan HT sebagai lembaga jaminan atas tanah melalui 

2 (dua) tahap. Pertama, tahap pemberiannya, yang harus dilakukan di hadapan 

PPAT. PPAT bertugas membuat aktanya sebagai bukti, bahwa benar telah 

dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.  Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) dibuat 2 (dua) lembar, yang semuanya asli (‘in originali’), 

ditandatangani oleh pemberi HT, kreditor penerima HT dan 2 (dua) orang saksi 

serta PPAT. Dalam pembuatan APHT tidak ada minuut dan tidak juga dibuat 

salinannya dalam bentuk ‘grosse’. Lembar pertama akta tersebut disimpan di 

kantor PPAT. Lembar kedua dan satu lembar salinannya yang sudah diparaf oleh 

PPAT untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk 

pembuatan sertipikat HT, berikut warkah-warkah yang diperlukan disampaikan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.  Kedua, tahap 

pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Penyampaian APHT itu untuk didaftar 

wajib dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatangani, 

yaitu dengan cara datang sendiri di Kantor Pertanahan atau dikirim dengan Pos 

Tercatat ataupun disampaikan melalui penerima HT yang bersedia 

menyerahkannya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran ini wajib dilakukan 

dalam rangka memenuhi syarat publisitas bagi sahnya kelahiran dan berlakunya 

hak jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga. Dengan dilakukannya 

pendaftaran, pihak ketiga yang kepentingannya mungkin dapat dirugikan oleh 

adanya hak-hak istimewa kreditor pemegang HT, akan dengan mudah 

                                                                                                                                                                 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu  (garis bawah dari penulis) 
terhadap kreditor-kreditor lain.”   
       61  UU No. 5 Tahun 1996 ini diundangkan dan disahkan tanggal  9 April 1996 dengan Lembaran 
Negara  RI Tahun 1996 No. 42.    
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mengetahui bahwa obyek yang bersangkutan telah dibebani HT, hingga sebelum 

melakukan perbuatan hukum mengenai obyek tersebut dapat mengadakan 

usaha-usaha pengamanan.62 

                                            

       7.  Hapusnya 

Pasal 27 UUPA menyatakan bahwa Hak Milik hapus bila: (1) tanahnya 

jatuh kepada negara dan (2) tanahnya musnah. Tanahnya jatuh kepada negara 

karena:  (a) pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA; (b) penyerahan dengan 

sukarela oleh pemiliknya; (c) diterlantarkan; (d) melanggar prinsip nasionalitas 

yang terdapat pada Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) UUPA. 

a. Tanah jatuh pada negara karena pencabutan hak. Pasal 18 UUPA 

menyatakan: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 

negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 

dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang 

diatur dengan undang-undang.” Pasal 18 tersebut pada intinya ingin 

mengatakan bahwa pencabutan hak hanya dapat dilakukan karena alasan 

kepentingan umum (bukan karena kesalahan si empunya HM); dan kepada 

pemegang hak diberikan ganti kerugian yang layak sebagai penghargaan HM 

sebagai hak asasi manusia; serta tata cara pencabutan hak itu dilakukan ‘dengan 

undang-undang’ karena pencabutan hak itu termasuk upaya sepihak (tanpa 

persetujuan si empunya HM) untuk membatasi atau meniadakan hak, yang hal 

itu hanya bisa dilakukan atas dasar undang-undang. Undang-undang yang 

dimaksud adalah UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas 

Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya. Pencabutan HM ini tunduk pada 

Hukum Administrasi Negara yang berwatak publik. 

b. Jatuhnya tanah pada negara karena penyerahan dengan sukarela. 

Cara ini berarti HM jatuh kepada negara karena si empunya secara sukarela 

(tanpa paksaan) menyerahkan tanahnya yang berstatus HM itu kepada negara. 

Penyerahan hak dalam rangka pengadaan tanah berdasarkan Perpres No. 36 

Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 juga termasuk dalam kategori 

‘penyerahan dengan sukarela’ ini. Dalam hal ini berarti HM berakhir atas 

                                                         

       62 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah ..”, 2003, op. cit., hlm. 210-211 dan 473. 



 69 

persetujuan dari si empunya HM itu sendiri, bukan karena dipaksa demi 

kepentingan umum. Dengan demikian, jatuhnya tanah HM menjadi tanah 

negara ini tunduk pada pengaturan Hukum Perdata, dalam hal ini Hukum 

Perikatan yang bersumber pada perjanjian, yakni perjanjian antara si empunya 

tanah HM dengan pihak yang membutuhkan tanah. Kekuatan mengikatnya 

tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya.  

c. Jatuhnya tanah pada negara karena diterlantarkan. Penjelasan 

Pasal 27 UUPA menyatakan: “Tanah diterlantarkan63 kalau dengan sengaja tidak 

dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada 

haknya.64 (garis bawah dari penulis)”  Hapusnya HM karena diterlantarkan ini 

masih perlu mendapat pengaturan lebih lanjut, antara lain karena Pasal 27 

sendiri tidak mencantumkan bahwa hapusnya HM karena diterlantarkan terjadi 

karena hukum.65 Pengaturan lebih lanjut dari tanah terlantar ini dilakukan dalam 

PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BPN No. 24 Tahun 2002 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998.     

                                                         

       63 Perhatikan Pasal 1 butir 5 PP Bo. 36 Tahun 1998 yang merumuskan tanah terlantar adalah: 
“tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak 
yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”   
       64  Pasal 3 PP No.  36 Tahun 1998 menyatakan: “Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan 
sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan 
haknya atau tidak dipelihara dengan baik (garis bawah dari penulis).”  Ketentuan Pasal 3 PP No. 36 
Tahun 1998 ini melengkapi definisi yang dibuat UUPA dengan menambahkan  ‘tidak dipelihara 
dengan baik’ sebagai indikator dari tanah terlantar. Yang perlu dicermati bahwa ‘tanah terlantar’ tidak 
sama dengan ‘tanah kosong’. Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
No. 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan,  tanah kosong adalah: 
(a) tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; (b) 
tanah Hak Pengelolaan; dan (c) tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum 
diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau 
sebagiannya, yang belum dipergunakan sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata 
Ruang Wilayah yang berlaku. Inti perbedaannya adalah bahwa tanah terlantar adalah tanah yang 
penggunaannya tidak sesuai dengan keadaan atau isi dan tujuan haknya; sedangkan tanah kosong 
tanah yang penggunaannya belum  sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya maupun RTRW.  
Jadi gradasi penyimpangan ‘tanah terlantar’ lebih tinggi daripada ‘tanah kosong’. Oleh karena itu, 
maka “penalti” bagi ‘tanah terlantar’ dinyatakan sebagai tanah negara. Sedangkan bagi ‘tanah kosong’ 
diberi akses untuk memberlakukan PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar. 
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d. Jatuhnya tanah pada negara karena melanggar prinsip nasionalitas 

yang terdapat pada Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) UUPA. Ketentuan Pasal 

21 ayat (3) UUPA menyatakan: “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-

undang ini mempunyai hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau 

percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia 

yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini 

kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka 

waktu satu tahun (garis bawah: penulis) sejak diperolehnya hak tersebut atau 

hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau 

hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 

tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 

yang membebaninya tetap berlangsung." Ketentuan ini merupakan ketentuan 

mengenai cara memperoleh HM atas tanah tanpa  melakukan  ‘sesuatu tindakan 

positif yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak itu’. Oleh karena 

itu, “sanksi” hapusnya HM menjadi tanah negara tidak berlangsung serta-merta 

ketika pelanggaran prinsip nasionalitas itu terjadi; melainkan setelah 

kesempatan untuk melepaskannya dalam - waktu 1 (satu) tahun - kepada yang 

berwenang tidak ditunaikan.  

Pelanggaran prinsip nasionalitas dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA adalah 

pelanggaran terhadap larangan terhadap pemindahan HM. Pasal 26 ayat (2) 

UUPA menyatakan: “Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian 

dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung 

atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada 

seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali 

yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2, adalah 

batal karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan, 

bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 

pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”  

Jadi,  dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA pelanggaran prinsip nasionalitas terjadi 

tanpa  melakukan  ‘sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada 

                                                                                                                                                                 

       65 Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah ….  1961, op. cit., hlm. 189. 
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terjadinya peralihan hak itu’; sedangkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA 

pelanggaran prinsip nasionalitas dilakukan dengan tindakan ‘pemindahan hak’ 

memang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung  memindahkan 

HM kepada pihak lain, sehingga “sanksi” terhadap pelanggaran prinsip 

nasionalitas itu terjadi pada saat tindakan pemindahan hak itu dilakukan.  

e. Tanahnya musnah. Secara teoretis, suatu hak akan ada jika dipenuhi 

secara kumulatif adanya subjek hak, objek hak, dan hubungan hukum di antara 

subjek dan objek. Jika, tanahnya musnah berarti salah satu dari unsur hak itu 

dalam hal ini objek haknya sudah tidak ada lagi. Konsekuensinya, hak itu pun 

hilang. Dengan logika yang demikianlah dapat dipahami ketentuan UUPA yang 

menyatakan HM hapus jika tanahnya musnah. 

 

8.  Pembuktiannya 

Pasal 23 ayat (1) UUPA menyatakan: “Hak Milik, demikian pula setiap 

peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus 

didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”66  

Menurut Penjelasan Umum IV UUPA, Pasal 23 ini ditujukan kepada pemegang 

HM, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu; 

sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di 

seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat ‘rechts 

kadaster’ (yang menjamin kepastian hukum). Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) UUPA 

menyatakan: “Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian 

yang kuat (garis bawah dari penulis) mengenai hapusnya hak milik serta sahnya 

                                                         

       66 Pasal 19 UUPA menyatakan: 
“(1)  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 
a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat. 
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, 

keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 
pertimbangan Menteri Agraria. 



 72 

peralihan67 dan pembebanan hak tersebut.”  Sebagaimana rangkaian 

pendaftaran tanah, akhir dari proses pendaftaran tanah adalah ‘pemberian tanda 

bukti hak’ sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat (2) c). 

 Yang dimaksud dengan ‘alat bukti yang kuat’68 dalam hal ini adalah 

bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang 

tercantum di dalam alat bukti itu harus diterima sebagai data yang benar, baik 

dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di 

pengadilan. Sudah tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 

sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku 

tanah tersebut. Dalam hubungan ini, maka data yang dimuat dalam surat ukur 

dan buku tanah itu mempunyai sifat terbuka untuk umum, sehingga pihak yang 

berkepentingan (bahkan PPAT) dapat mencocokkan data dalam sertipikat itu 

                                                                                                                                                                 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran 
termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.”    

       67  Dalam beberapa putusan hakim, pendaftaran peralihan hak itu bersifat deklaratif atau hanya 
bersifat administratif, bukan bersifat konstitutif. Intinya, pendaftaran peralihan hak itu hanya untuk 
memberi kekuatan pembuktian yang lebih luas bagi pihak ketiga (umum), bukan untuk menyatakan 
keabsahan peralihan. Peralihan itu sendiri sudah terjadi sejak ditandatanganinya akta peralihan oleh 
PPAT. Berbeda halnya, dalam fungsi pendaftaran dalam hukum barat, yakni bersifat konstitutif, dalam 
arti menciptakan keadaan hukum baru yaitu menentukan momentum perpindahan hak. Beberapa 
putuan hakim di Indonesia membuktikan bahwa pendafataran peralihan hak itu hanya bersifat 
administratif atau deklaratif, seperti berikut ini: 
a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 1973 No. 601/K/Sip/1973 yang menyatakan 

bahwa syarat-syarat dalam Pasal 19 PP 10 Tahun 1961 tentang jual beli tanah bukan menentukan 
syarat sah-tidaknya jual-beli tanah, tetapi hanya suatu syarat yang harus diikuti setelah terjadi 
perjanjian jual-beli yang sah; 

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juli 1975 No. 952/K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa 
jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau hukum adat, 
secara riil dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP !0 Tahun 
1961 tidak mengabaikan syarat-syarat untuk jual-beli dalam KUHPerdata atau hukum adat, 
melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agararia (sekarang BPN: penulis); 

c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1976 No. 1082/K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa 
Pasal 19 PP 10 Tahun 1961 tidak merupakan syarat mutlak untuk sahnya surat jual-beli, karena 
karena PP No. 10 Tahun 1961 tersebut hanya merupakan ketentuan administratif saja, yaitu 
khusus bagi pendaftaran pemindahan hak pada kadaster. 

       68 Perhatikan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang 
menyatakan: “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan 
data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 
bersangkutan.”  Penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP tersebut menyatakan: “Sertipikat merupakan tanda 
bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data 
yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar (garis bawah dari 
penulis). Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus 
sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena 
data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.” 
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dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang disajikan di Kantor 

Pertanahan. Perlu diperhatikan, bahwa menurut PP !0 Tahun 1960 surat ukur 

merupakan bagian dari sertipikat dan merupakan petikan dari peta pendaftaran, 

sehingga data yuridisnya harus sesuai dengan peta pendaftaran. Menurut PP No. 

24 Tahun 1997, surat ukur merupakan dokumen yang mandiri di samping peta 

pendaftaran. Surat ukur memuat data fisik bidang tanah hak yang 

bersangkutan.69 

Namun demikian, keberadaan sertipikat masih tetap terbuka untuk 

dibantah mengingat stelsel publikasi dari pendaftaran tanah yang dianut 

Indonesia adalah stelsel negatif, yang kebenaran data yang disajikan tidak 

dijamin oleh negara. Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 menyatakan 

bahwa kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya 

tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu 

menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai 

tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga 

acquisitive verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita yang 

berdasarkan hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena 

hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi di dalam hukum adat terdapat lembaga 

yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif 

dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.70  

 

                                                         

       69 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah ..”, 2003, op. cit., hlm. 481.  
       70 Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan: “Dalam hal atas suatu bidang tanah 
sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapt lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 
mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut.”  
Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, juga antara lain, 
disebutkan bahwa dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya 
tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, 
maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan UUPA yang menyatakan 
hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34, dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan 
lembaga ini. Dengan demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan 
ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam 
hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional 
Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA 
mengenai penelantaran tanah.  
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B.  Hak Guna Usaha (HGU) 

1. Isi dan sifat.   

Pasal 28 ayat (1) UUPA menyatakan: “Hak Guna Usaha adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu 

sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan 

atau peternakan.”  Ada 3 (tiga) unsur penting dari ketentuan tersebut, yakni: (1) 

kemungkinan pemberiannya hanya di atas tanah negara, (2) kemungkinan 

penggunaannya hanya untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan, (3) 

jangka waktunya tertentu. 

a.   Kemungkinan hanya di atas tanah negara.  Hak Guna Usaha 

(HGU) merupakan hak menguasai yang diperoleh dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara.71 Tegasnya, tidak dimungkinkan adanya HGU yang berasal 

dari suatu pendirian HGU di atas HM.72 Sebab jika hal itu dimungkinkan, berarti 

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) 

UUPA yang menyatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai 

sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau 

mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.73  

Jika tanah negara itu merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU 

dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya 

sebagai kawasan hutan. Demikian juga, apabila pemberian HGU dilakukan atas 

tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu (termasuk Hak Ulayat)74 sesuai 

                                                         

       71  Pasal 4 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai Atas Tanah, juga menyatakan: “Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah tanah 
Negara.”   
       72  A.P. Parlindungan,   Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Cetakan Keenam, Penerbit 
Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 145.  
       73  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan, 
Jakarta.Hukum Agraria Indonesia Sejarah …”, 1961, hlm. 190.  
       74 Perhatikan Penjelasan Umum UUPA II (5) yang, antara lain, menyatakan: “Sebagaimana 
diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di 
dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-
undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu 
pada zaman penjajahan dulu sering diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat di dalam 
Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada 
dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang 
masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya, di dalam pemberian sesuatu hak 
atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan 
didengar pendapatnya dan akan diberi “recognitie”, yang memang ia berhak menerimanya selaku 
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ketentuan yang berlaku, maka pemberian HGU itu baru dapat dilaksanakan 

setelah diselesaikannya pelepasan hak tersebut. Selanjutnya, dalam hal di atas 

tanah yang akan diberikan HGU itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik 

pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan 

dan tanaman tersebut diberikan ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang 

HGU. Pemberian ganti kerugian tersebut akan diatur dengan Keputusan 

Presiden.75  (Pasal 4 ayat (2),  (3),  (4), dan (5) PP No. 40 Tahun 1996). Dengan 

demikian, ingin ditegaskan bahwa sebelum diberikan HGU kepada subyek hak 

yang memohon harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada lagi pihak-

pihak yang berhak/berkepentingan lain di atas tanah tersebut. 

Berbagai peraturan perundang-undangan merumuskan bahwa tanah 

negara adalah  tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud 

dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.76 

Dengan demikian, di atas tanah negara tidak ada melekat hak atas tanah 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 jo. 16 UUPA. Makna ‘langsung 

dikuasai negara’ berarti secara langsung menjadi objek dari Hak Menguasai 

Negara (HMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan 

Pasal 2 ayat (2) UUPA. Sesungguhnya, semua tanah yang ada di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah objek dari HMN, namun bagi tanah 

yang sudah ada haknya, tidak langsung dikuasai oleh negara; sedangkan yang 

tidak ada melekat hak atas tanahnya adalah langsung dikuasai negara. Dalam 

Hukum Tanah Barat pada pemerintahan Hindia Belanda, tanah negara yang 

seperti itu disebut sebagai tanah negara bebas. Menurut Hukum Tanah Nasional, 

hubungan negara dengan tanah pada tanah yang langsung dikuasai negara ini 

                                                                                                                                                                 

pemegang hak ulayat itu.”  Sesungguhnya, karena di dalam Hak Ulayat juga terdapat unsur 
kewenangan yang bersifat privat, dalam arti, dimungkinkan adanya hak-hak atas tanah yang bersifat 
priadi, maka penghargaan terhadap hak ulayat yang akan diserahkan bisa juga dilakukan dalam 
bentuk lain, seperti uang ganti kerugian. 
       75 Oleh karena ‘Keppres’ tersebut akan merupakan ‘Keppres yang bersifat pengaturan’, maka 
berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004, hal itu akan diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres).  
       76  Perhatikan Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara serta Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.    
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bersifat publik.77 Inilah salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dalam UUPA, karena menurut Hukum Tanah Barat 

pemerintahan Hindia Belanda hubungan negara dengan tanah adalah hubungan 

yang bersifat perdata. Tegasnya, inilah yang disebut sebagai ‘asas domein’ dalam 

Hukum Tanah Barat. 

 

b. Kemungkinan penggunaannya hanya untuk usaha pertanian, 

perikanan, atau peternakan. Penggunaan HGU ditujukan untuk perusahaan  

pertanian, perikanan, dan peternakan. Pertanian yang dimaksud dalam hal ini 

adalah baik pertanian berskala besar seperti perkebunan dan skala kecil, dan 

yang dimaksud dengan perikanan meliputi: pertambakan dan kolam ikan; sedang 

yang dimaksud dengan peternakan adalah penggembalaan ternak. Jadi 

penggunaannya bersifat limitatif. Seandainya pun di atas tanah HGU ada 

permukiman atau perindustrian, hal itu hanya diperkenankan apabila kegiatan 

tersebut berkaitan dengan langsung dengan usaha sebagai right to use dari HGU 

itu.78 

 

c. Jangka waktunya tertentu.   Pasal 29 UUPA menyatakan: 

“(1)  Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 

                                                         

       77 Perhatikan Iman Sutiknjo,  Proses Terjadinya UUPA, Gadjah Mada University Press, Yogakarta, 
1987, hlm. 37-38, yang mengutarakan bahwa Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada berpendirian 
bahwa hubungan negara dengan tanah dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kemungkinan.  
1) Negara sebagai subyek yang dipersamakan dengan peorangan.  Di sini, hubungan negara dengan 

tanah bersifat privaat rechtelijk, yakni negara sebagai pemilik tanah. Hak negara yang seperti itu 
disebut ‘hak dominium’. 

2)  Negara sebagai subyek, yang diberi   kedudukan tidak sebagai perorangan, melainkan sebagai 
badan kenegaraan. Dalam pada itu, hubungan negara dengan tanah bersifat publiek rechtelijk. Hak 
negara yang demikian merupakan ‘hak dominium’ juga, yang dapat pula disebut hak publik. 

3) Negara sebagai subyek, dalam arti tidak sebagai peorangan maupun sebagai badan kenegaraan, 
melainkan sebagai personifikasi seluruh rakyat. Dalam konsep yang demikian, negara tidak dapat 
lepas dari rakyat dan negara menjadi pendukung dari kesatuan-kesatuan rakyat. Dalam kategori 
yang ketiga ini, hak negara atas tanah dapat berupa: (a) hak imperium apabila negara sebagai 
personifikasi yang memegang kekuasaan atas tanah; (b) hak dominium apabila negara hanya 
memegang kekuasaan tentang pemakaian tanah saja. 
Dilihat dari berbagai ketentuan dalam UUPA seperti Pasal 1 butir 1, Pasal 2 ayat (1), Penjelasan 
Umum alinea 2 angka II, dan bahkan dalam konstitusi negara kita yakni Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945, kiranya hubungan negara Indonesia dengan tanah yang ada di seluruh wilayah negara 
kesatuan Republik Indonesia lebih dekat dengan kategori yang ketiga di atas, yakni bahwa hak 
negara atas tanah sesungguhnya merupakan penjelmaan dari hak rakyat.  

       78  A.P. Parlindungan, Komentar Atas ..”, op. cit., hlm. 147. 



 77 

 (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan   

hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. 

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka 

waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan 

waktu paling lama 25 tahun.” 

Penjelasan Pasal 29 UUPA menyatakan bahwa menurut sifat dan 

tujuannya, hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka 

waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun 

dipandang sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman 

yang berumur panjang. Penetapan jangka-waktu 35 tahun misalnya mengingat 

pada tanaman kelapa sawit.  

Pengaturan jangka waktu HGU yang lebih rinci dapat dilihat pada Pasal 

8-10 PP No. 40 Tahun 1996, yang pada intinya mengatakan sebagai berikut: 

1) Jangka waktu HGU paling lama 35 tahun, namun itu dapat diperpanjang 

untuk jangka waktu 25 tahun; dan jika jangka waktu pemberian dan 

perpanjangan itu pun sudah berakhir dapat diberikan pembaruan di atas 

tanah yang sama. Perlu ditegaskan bahwa perpanjangan jangka waktu 

tidaklah menghentikan berlakunya HGU tersebut, melainkan tetap 

berlangsung menyambung pada jangka waktu semula. Penegasan itu perlu 

untuk kepentingan hak-hak pihak lain yang membebani HGU, misalnya Hak 

Tanggungan, yang akan hapus dengan sendirinya apabilan HGU itu hapus. PP 

No. 40 Tahun 1996 itu tidak menegaskan jangka waktu pembaruan HGU, 

namun dapat ditafsirkan bahwa jangka waktu pembaruan itu adalah 35 

tahun (Pasal 8 dan Penjelasannya). 

2) Perpanjangan dan pembaruan hak tidak harus dikabulkan. Dengan perkataan 

lain, hal itu baru dapat dikabulkan jika memenuhi syarat: (a) tanahnya masih 

diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian 

hak tersebut; (b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik 

oleh pemegang hak; (c) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai 

pemegang hak. Permohonan perpanjangan dan pembaruan HGU diajukan 

selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU 

tersebut (Pasal 9-10). 
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3) Khusus untuk kepentingan penanaman modal, permohonan perpanjangan 

atau pembaruan HGU dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang 

pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan 

permohonan HGU. Jika uang pemasukan telah dibayar sekaligus, maka untuk 

perpanjangan atau pembaruan HGU hanya dikenakan biaya administrasi 

yang besarnya ditetapkan oleh Kepala BPN setelah mendapat persetujuan 

Menteri Keuangan. Persetujuan untuk memberikan perpanjangan atau 

pembaruan dan perincian uang pemasukan dicantumkan dalam keputusan 

pemberian HGU tersebut. 

 

2.  Subjek.  

Pengaturan subjek HGU dapat dilihat pada Pasal 30 UUPA yang 

menyatakan sebagai berikut: 

“(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah: 

a. warganegara Indonesia; 

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, 

(2)  Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi 

memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini 

dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak 

itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga 

terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi 

syarat tersebut. Jika hak guna-usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan 

atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena 

hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, 

menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

Pasal 30 UUPA ini juga secara konsisten menerapkan semangat yang 

terkandung pada prinsip nasionalitas yang terdapat dalam Pasal 9 UUPA. 

Konsekuensinya, hanya WNI dan Badan Hukum Indonesia serta yang 
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berkedudukan di Indonesia yang boleh sebagai subjek HGU.79 Ketentuan ini juga 

dipertegas di dalam Pasal 2 PP No. 40 Tahun 1996.80 Implikasi lain dari prinsip 

nasionalitas ini juga tampak pada Pasal 30 ayat (2) UUPA di atas, yang kemudian 

ditegaskan lagi di dalam Pasal 3  PP No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa 

apabila pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat, maka dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan HGU itu kepada pihak lain 

yang memenuhi syarat; dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun itu tidak 

dilepaskan atau dialihkan, maka HGU tersebut hapus karena hukum dan 

tanahnya menjadi tanah negara. 

 

3. Objek. 

Dalam uraian mengenai isi dan sifat sesungguhnya, secara tidak langsung 

sudah tampak bahwa objek dari HGU adalah tanah negara (Pasal 28 UUPA jo Pasal 

4 ayat (1) PP 40 Tahun 1996), dengan catatan: 

a. apabila tanah yang akan dijadikan objek HGU merupakan kawasan hutan 

yang dapat dikonversi, maka terhadap tanah tersebut dimintakan dulu 

pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan; 

b. jika tanah yang akan dijadikan objek HGU itu adalah tanah yang sudah 

mempunyai hak, maka hak tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu; 

c. apabila di atas tanah yang dimohon terdapat tanaman dan/atau bangunan 

milik orang lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, maka 

pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari 

pemegang hak baru. 

                                                         

       79  Pada tahun 1980, untuk mengatur HGU dalam kaitannya dengan Penanaman Modal Asing 
(PMA), diterbitkanlah Keppres No. 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah HGU dan HGB Untuk 
Usaha Patungan. Dalam Pasal 1 Keppres tersebut disebutkan bahwa dimungkinkan usaha patungan 
dalam rangka penanaman modal asing, akan tetapi HGU ini dipegang oleh peserta-peserta dari 
Indonesia; dan peserta Indonesia-nyalah yang memajukan permohonan. Keppres No. 23 Tahun 1980 
ini kemudian dicabut dengan keluarnya Keppres No. 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah HGU 
dan HGB Untuk Usaha Patungan  Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Pasal 1 butir 1 Keppres No. 
34 Tahun 1992 ini juga menyatakan bahwa perusahaan patungan sebagai pemegang HGU harus 
berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
Butir 3-nya selanjutnya menyatakan bahwa permohonan untuk memperoleh HGU diajukan oleh 
perusahaan patungan calon pemegang HGU.  
       

80
 Pasal 2 PP No. 40 Tahun 1996 juga menyatakan bahwa yang dapat mempunyai HGU adalah: (a) 

Warganegara Indonesia; dan (b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 
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Demikian juga, apabila pemberian HGU dilakukan atas tanah yang telah 

dikuasai dengan hak tertentu  sesuai ketentuan yang berlaku, maka pemberian 

HGU itu baru dapat dilaksanakan setelah diselesaikannya pelepasan hak 

tersebut. 

Di dalam Penjelasan Umum UUPA II (5)  dinyatakan bahwa pemberian 

HGU di atas tanah Hak Ulayat baru dapat dilaksanakan setelah masyarakat 

hukum adat ‘didengar pendapatnya dan diberi “recognitie”.  Menurut penulis, 

karena di dalam Hak Ulayat juga terdapat unsur kewenangan yang bersifat 

privat, dalam arti, dimungkinkan adanya hak-hak atas tanah yang bersifat 

pribadi, maka penghargaan terhadap hak ulayat yang akan diserahkan bisa juga 

dilakukan dalam bentuk lain, seperti uang ganti kerugian. Yang penting bisa 

ditangkap dari ketentuan tersebut adalah bahwa pemberian HGU di atas tanah 

ulayat baru bisa dilaksanakan jika telah dilakukan pelepasan Hak Ulayat oleh 

masyarakat hukum adat yang menjadi subjek Hak Ulayat tersebut. Tegasnya, 

ketika ditetapkan pemberian HGUnya tidak ada lagi hak maupun kepentingan 

pihak lain yang ada di atas tanah tersebut.  

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

No. 5 Tahun 1999, tampaknya ada sedikit perkembangan yang menarik yang 

perlu dicermati mengenai objek HGU ini. Di dalam peraturan tersebut 

dinyatakan bahwa dalam hal tanah yang dimohon adalah tanah ulayat, maka 

pemohon HGU harus mengadakan perjanjian dengan masyarakat hukum adat 

selaku pemegang hak ulayat mengenai penyerahan penggunaan tanah ulayat 

dimaksud untuk jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu itu habis, 

atau tanahnya sudah tidak digunakan lagi atau diterlantarkan maka HGU itu 

hapus, dan penggunaan tanah selanjutnya harus mendapat persetujuan baru 

dari masyarakat adat setempat. Dengan perkataan lain, ketika dilakukan 

pemberian HGU di atas tanah ulayat tersebut, hak ulayat belum dilepaskan. Bagi 

penulis, mekanisme ini bertentangan dengan ketentuan, logika dan rasionalitas 

Pasal 28 ayat (1) UUPA menyatakan: “Hak Guna Usaha adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, …(garis bawah dari 

penulis)”.  
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Masalah lain yang perlu diperhatikan  berkaitan dengan objek HGU ini 

adalah mengenai batas luas maksimum penguasaan tanah yang dapat diberikan 

ijin lokasi untuk HGU. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 

Tahun 199981 menyatakan bahwa batas luas maksimum penguasaan tanah yang 

dapat diberikan ijin lokasi untuk HGU di bidang perkebunan untuk semua 

komoditas, kecuali tebu, untuk satu propinsi adalah 20.000 Ha, sedangkan untuk 

tebu luasnya 60.000 Ha; sedangkan untuk HGU bidang tambak luas 

maksimumnya dalam satu propinsi di wilayah Pulau Jawa 100 Ha dan di luar 

Pulau Jawa 200 Ha. Adapun batas luas maksimum penguasaan tanah untuk skala 

besar yang mencakup seluruh wilayah Indonesia untuk semua komoditas kecuali 

tebu adalah 100.000 Ha dan untuk komoditas tebut 150.000 Ha.82 

 

4. Cara terjadinya.  

Sebagaimana diketahui HGU hanya dapat diberikan di atas tanah yang 

berstatus sebagai tanah negara (tanah yang langsung dikuasai negara). Dalam 

pada itulah, maka Pasal 31 UUPA menyatakan bahwa Hak Guna Usaha terjadi 

karena penetapan Pemerintah. Artinya, mekanisme ditempuh adalah melalui 

proses ‘pemberian hak atas tanah’. Secara garis besar, tata caranya adalah 

sebagai berikut: 

a. pemohon HGU mengajukan permohonan hak (secara tertulis)83 kepada 

instansi yang berwenang, yakni: kalau luas tanah yang dimohon tidak lebih 

                                                         

       81 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 menyatakan bahwa 
permohonan ijin lokasi diajukan kepada Bupati KDH setempat. Selanjutnya, datanya akan diolah 
berdasarkan data dari Kantor Pertanahan dan Surat Keputusannya akan ditandatangani oleh Bupati. 
Sebelumnya, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993, permohonan diajukan 
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor 
Pertanahan. 
       82 Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk BUMN yang berbentuk PERUM dan BUMD, Badan 
Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go publik.   
       83 Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, 
permohonan HGU tersebut memuat: 
a. Keterangan mengenai pemohon, yakni: (1) apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, 

tempat tinggal, dan pekerjaannya; (2) apabila badan hukum: nama badan hukum, tempat 
kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, terdiri atas: (1) dasar 
penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik 
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dari 1.000.000 M2 (satu juta meter per segi) adalah kepada Kakanwil BPN 

(Pasal 7 Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Tertentu). 84 

b.   instansi yang berwenang (Kakanwil BPN Propinsi) meneliti kelengkapan dan 

kebenaran data yuridis dan fisik permohonan tersebut serta 

memerintahkan Panitia Pemeriksa Tanah B (Lazim disebut Panitia B) atau  

Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah 

c.   dalam hal sudah dilimpahkan kepada Kakansil BPN Propinsi, Kakanwil BPN 

Propinsi menerbitkan Keputusan Pemberian HGU yang dimohon (atau 

keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya). 

d.  (jika dikabulkan) setelah memenuhi berbagai kewajibannya sebagaimana 

disebutkan dalam Keputusan Pemberian HGU (seperti uang pemasukan dan 

BPHTB), maka dilakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. 

HGU juga dapat terjadi karena ketentuan konversi. Dalam hal ini, hak 

erfpacht85 dan hak konsesi perusahaan kebun besar dikonversi menjadi HGU 

                                                                                                                                                                 

adat dan surat bukti perolehan lainnya; (2) letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat 
ukur sebutkan tanggal dan nomornya); (3) jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan); 

c. Lain-lain, yakni: (1) keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang 
dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon; dan (2) keterangan lain yang dianggap perlu. 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 
Tahun 1999, permohonan HGU itu dilampiri dengan: 
a. fotokopi identitas pemohon atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh 

pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum; 
b. rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; 
c. ijin lokasi atau surat ijin penunjukan penggunaan tanah atau surat ijin pencadangan tanah sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 
d. bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi 

yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah 
lainnya; 

e. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau 
surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan 
prinsip dari Departemen Teknis bagi nonPMDN/PMA; 

f. surat ukur apabila ada.  
        84  Bandingkan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara 
menyatakan: “Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan 
mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari (garis bawah dari 
penulis)_ 200 Ha.”  Dengan ungkapan ‘tidak lebih dari 200 Ha’, berarti sampai 200 Ha masih 
merupakan kewenangan Kakanwil BPN Propinsi. Lebih dari 200 Ha baru merupakan kewenangan 
Kepala BPN.     
       85 Pasal III ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA menyatakan: “Hak erfpacht untuk perusahaan 
kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak 
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yang jangka waktunya maksimal 20 tahun Namun demikian terjadinya HGU 

karena konversi tetap dapat dikategorikan sebagai penetapan pemerintah.  Yang 

perlu dicatat bahwa konversi hak erfpacht menjadi HGU terjadi secara hukum, 

namun hak konsesi menjadi HGU terjadi setalah pemegang concessie 

mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi 

HGU.86 

Batas akhir akhir dari HGU (juga Hak Guna Bangunan - HGB dan Hak 

Pakai - HP) asal konversi hak barat berakhir pada tanggal 24 September 1980.87 

Untuk mengantisipasi penyelesaikan hak asal konversi hak barat tersebut, maka 

ditetapkanlah Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan 

Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Konversi Hak-hak Barat. A.P. 

Parlindungan menyatakan, ada 5 (lima) hal pokok yang ditemukan dalam 

Keppres tersebut, yakni:88 

a. semua hak barat eks konversi (HGU, HGB, HP) pada tanggal 24 September 

1980 dinyatakan kembali dikuasai negara; 

b. kepada bekas pemiliknya jika memenuhi syarat dapat diberikan hak baru; 

                                                                                                                                                                 

guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht 
tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun (garis bawah dari penulis).”  Selanjutnya, hak erfpacht 
untuk perkebunan kecil dihapuskan dan diselesaikan menurut ketentuan yang diadakan oleh Menteri 
Agraria. Demikian disebutkan oleh ayat (2) Pasal III Ketentuan Konversi tersebut.  
       86 Pasal IV Ketentuan Konversi UUPA menyatakan: 
“(1)  Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun 

sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri 
Agraria, agar haknya diubah menjadi hak guna usaha; 

(2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan 
sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima 
tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya; 

(3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini 
tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun 
permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria maka concessie atau sewa itu berlangsung 
terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan 
sendirinya.”   

       87 Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, 
menyatakan: “Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang 
menurut ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-
lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam 
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini.”  
     88 A.P. Parlindungan,   Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA, Penerbit 
Alumni, Bandung, 1985, hlm 117. 



 84 

c. tidak akan diberikan hak baru kepada pemiliknya jika tanah tersebut terkena 

proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan umum, dan kepada bekas 

pemiliknya diberi ganti-kerugian menurut ketentuan panitia penaksir atas 

bangunan dan tanaman yang terdapat di atasnya; 

d. tidak akan diberikan hak baru kepada pemiliknya jika tanah tersebut diduduki 

oleh masyarakat dan/atau telah menjadi perkampungan, sehingga kepada 

masyarakat diberikan prioritas untuk mendapatkan suatu hak; 

e. HGU, HGB, dan HP yang dimiliki oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah 

dan badan-badan negara diberikan pembaharuan hak.  

Untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979, 

ditetapkanlah PMDN No. 3 Tahun 1979, yang intinya mengatur hal-hal berikut 

ini:89 

a.   kepada pemegang HGU dapat diberikan hak baru asalkan dipenuhi beberapa 

persyaratan: (1) tanah tersebut masih dipergunakan, (2) menurut penilaian 

Panitia B, areal tersebut masih dalam keadaan baik dan masih diusahakan 

olehnya, (3) tidak terkena proyek bagi penyelenggaraan pembangunan, (4) 

pemegang haknya bukan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya 

adalah modal asing; 

b.   HGU yang tidak memenuhi syarat, maka diperintahkan oleh Mendagri untuk 

dibongkar dalam tenggang waktu yang ditentukan dan jika dalam tenggang 

waktu yang ditentukan  tidak dilaksanakan pembongkarannya, maka 

tanaman dan bangunan serta mesin-mesin dan lain-lain yang bersangkutan 

jatuh  pada negara; 

c.   kepada bekas pemegang HGU yang diperintahkan untuk membongkar, 

dapat diberikan ganti rugi atas tanaman dan bangunan serta mesin-mesin 

miliknya yang diperintahkan untuk dibongkar.   

 

5. Peralihannya.   

Pasal 28 ayat (3)  UUPA jo. Pasal 16 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 

menyatakan bahwa HGU dapat ‘beralih’ dan ‘dialihkan’ kepada pihak lain. Dapat 

‘beralih’ artinya bahwa jika pemegang haknya meninggal dunia, hak tersebut 



 85 

jatuh kepada ahli warisnya. HGU juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Negara 

mengurangi kebebasan hak dalam pemindahan haknya itu. Misalnya, untuk 

menjamin agar jangan sampai perusahaannya jatuh di tangan pihak yang tidak 

dapat mengusahakannya dengan baik. Di dalam UUPA tidak terdapat ketentuan 

soal pemindahan hak itu.90 Namun di dalam Surat Keputusan Menteri Agraria 

No. SK 13/Depag/66 disebutkan bahwa peralihan HGU dilakukan di hadapan 

PPAT Khusus.91 Bukan PPAT yang ada di kecamatan, melainkan PPAT Khusus 

yang ditunjuk dari kalangan pejabat di lingkungan BPN RI. Hal ini sekaligus 

merupakan pengawasan peralihan HGU tersebut.92 

Perkembangan mengenai kewenangan pembuatan akta peralihan HGU 

ini dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (4) PP No. 40 Tahun 1996, yang menyatakan: 

“Peralihan Hak Guna Usaha karena jual beli, kecuali melalui lelang, tukar-

menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akta yang 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (garis bawah dari penulis).”  Ketentuan 

ini dapat dikatakan sebagai ‘ketentuan khusus’ dari pengaturan kewenangan 

PPAT sebagaimana dimaksud dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.93 Selanjutnya, agar misi pengawasan 

                                                                                                                                                                 

       89 Ibid, hlm. 118. 
       90 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …”, op. cit., 1961, hlm. 191.  
       91 Di dalam Diktum ‘Kedua’ Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 13/Depag/66 dinyatakan 
bahwa wewenang PPAT dengan wewenang khusus tersebut adalah terbatas pada pembuatan akta-
akta mengenai: (a) jual beli tanah-tanah milik serta hak guna bangunan dan rumah-rumah kepunyaan 
Perusahaan-perusahaan/Bank-bank Negara, yang berdasarkan Peraturan Presiden Kabinet Republik 
Indonesia No. 2/Prk/1965; (b) jual-beli tanah-tanah hak guna bangunan serta hak pakai dan rumah-
rumah kepunyaan Badan-badan Hukum yang Direksinya telah meninggalkan Indonesia, sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presidium Kabinet R.I. No. 5/Prk/1965; (c) pemindahan hak guna usaha 
atas tanah-tanah perkebunan; dan (d) pemindahan hak atas tanah-tanah lainnya yang secara khusus 
akan ditentukan oleh Menteri Agraria. 
       92 A.P. Parlindungan, Komentar Atas ..”, op. cit., hlm. 153. 
       93 Perhatikan Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah yang menyatakan bahwa pembuatan semua perbuatan hukum mengenai tanah, yang 
meliputi: (a) jual beli; (b) tukar-menukar; (c) hibah; (d) pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); (e) 
pembagian hak bersama; (f) pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; (g) 
pemberian Hak Tanggungan; dan (h) pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, harus 
dituangkan dalam suatu akta otentik yang disebut sebagai akta PPAT. Sebelumnya, di dalam 
ketentuan Pasal  95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang 
Peraturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga dinyatakan sebagai 
berikut: 
“(1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah adalah: 
a. Akta Jual Beli; 
b. Akta Tukar Menukar; 
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peralihan HGU yang sekaligus ditunaikan ‘oleh PPAT dengan wewenang khusus’ 

sebagaimana yang diinginkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 

13/Depag/66 tetap dapat terlaksana, maka pembuatan akta  PPAT mengenai 

pemindahan HGU karena jual beli itu baru dapat dibuat setelah ada ijin 

peralihan HGU tersebut dari instansi yang berwenang.94 

Selanjutnya, perlu pula diketahui bahwa ‘PPAT dengan kewenangan 

khusus’ sebagaimana yang dimaksud Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 

13/Depag/66 sudah berbeda dengan ‘PPAT Khusus’ yang dimaksud  oleh PP No. 

37 Tahun 1998. PPAT Khusus menurut Pasal 5 ayat (3) huruf b PP No. 37 Tahun 

1998 adalah Kepala Kantor Pertanahan, yang diberikan tanggungjawab: (a) 

untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat;  atau (b) untuk melayani 

pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas 

resiprositas sesuai pertimbangan  dari Departemen Luar Negeri.95 

 

c.  Pembebanannya. Pasal 33 UUPA menyatakan: “Hak guna-usaha 

dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.”  Ketentuan 

                                                                                                                                                                 

c. Akta Hibah; 
d. Akta Pemasukan ke dalam  Perusahaan; 
e. Akta Pembagian Hak Bersama; 
f. Akta Pemberian Hak Tanggungan; 
g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik; 
h. Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik. 

 (2)   Selain akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPAT juga membuat Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang dipergunakan 
dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

       94  Perhatikan Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …”, 1961, hlm. 191, yang 
menyatakan bahwa di dalam UUPA tidak terdapat ketentuan mengenai soal pemindahan hak itu. 
Selama peraturan mengenai hal itu belum ada oleh Menteri Agraria ditegaskan bahwa yang berlaku 
dalam masa peralihan ialah ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1956 berserta 
peraturan peraturan pelaksanaannya, yaitu mengenai pemindahan HGU yang berasal dari konversi 
hak erfpacht. (Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 Pasal 27). Untuk pemindahan hak itu 
diperlukan izin Menteri Agraria. Sekarang, izin pemindahan hak itu tentu diberikan oleh otoritas 
pertanahan.  
       95 Selanjutnya, perhatikan Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf b PP No. 37 Tahun 1998 menyatakan: 
“Program-program pelayanan masyarakat ini adalah misalnya program pensertipikatan tanah yang 
memerlukan adanya akta PPAT terlebih dahulu karena tanah yang bersangkutan belum atas nama 
pihak yang menguasainya. Pekerjaan yang dilakukan oleh PPAT Khusus ini adalah pekerjaan 
pelayanan dan karena itu pembuatan akta dimaksud tidak dipungut biaya.”  Selanjutnya, dinyatakan: 
“Dalam praktek hubungan Internasional seringkali suatu negara memberikan kemudahan kepada 
negara lain di berbagai bidang, termasuk di bidang pertanahan. Atas dasar tersebut dipandang perlu 
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tersebut diulangi lagi dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996. 

Selanjutnya, penting pula ditekankan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP No. 40 

Tahun 1996 tersebut yang menyatakan: “Hak Tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) hapus dengan hapusnya Hak Guna Usaha.”  Hal ini 

selaras dengan Pasal 18 UU No. 4 Tahun 1996 (selanjutnya lebih lazim disebut 

Undang-undang Hak Tanggungan, disingkat UUHT) yang, antara lain,96 

menyatakan bahwa HT hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT. 

Namun perlu pula diketahui ketentuan Pasal 18 UU HT yang menegaskan bahwa 

hapusnya HT karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT tidak 

menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Oleh karena itu, Prof. Boedi 

Harsono menyatakan bahwa dalam hal yang demikian, piutang kreditor masih 

tetap ada, tetapi bukan lagi piutang yang dijamin secara khusus berdasarkan 

kedudukan istimewa kreditor. Dalam hal hak atas tanah yang dibebani berakhir 

jangka waktunya dan kemudian diperpanjang, HT yang bersangkutan tidak 

menjadi hapus, karena hak atas tanah yang dibebani tetap berlangsung selama 

jangka waktu perpanjangan. Beda halnya jika hak atas tanah yang bersangkutan 

diperbaharui, karena hak atas tanah yang semula memang hapus. Kalau objeknya 

semula tetap akan dijadikan jaminan harus dilakukan pembebanan HT baru.97 

 

6. Hapusnya.  

Pasal 34 UUPA menyatakan bahwa HGU hapus karena: (a) jangka 

waktunya berakhir; (b) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 

sesuatu syarat tidak dipenuhi; (c)  dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum 

jangka waktunya berakhir; (d) dicabut untuk kepentingan umum; (e) 

diterlantarkan; (f) tanahnya musnah; (g) ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2), yakni 

pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat sebagai HGU. Selanjutnya, Pasal 17 

ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa HGU hapus karena: (a) 

berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian 

                                                                                                                                                                 

ada ketentuan untuk memberi kemungkinan Indonesia memberikan kemudahan yang sama di bidang 
perubahan data pendaftaran hak atas tanah kepunyaan negara asing.”   
        

96
   Pasal 18 ayat (1) UUHT menyatakan bahwa HT haps karena: (a) hapusnya utang yang dijamin 

dengan HT; (b) dilepaskannya HT oleh pemegang HT; (c) pembersihan HT berdasarkan penetapan 
peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; (d) hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT.   



 88 

atau perpanjangannya; (b) dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang 

sebelum jangka waktunya berakhir, karena (i) tidak terpenuhinya kewajiban-

kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan 

sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 12, 13 dan/atau 14; (ii) putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (c) dilepaskan secara sukarela 

oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; (d) dicabut 

berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961; (e) ditelantarkan; (f) tanahnya musnah; (g) 

ketentuan Pasal 3 ayat (2), yakni subyeknya tidak lagi memenuhi sebagai subyek 

HGU. 

1). Jangka waktu HGU berakhir. Dengan berakhirnya jangka waktu 

HGU, maka status tanahnya menjadi tanah negara. Artinya, tidak ada lagi hak 

atas tanah yang melekat pada tanah tersebut. Menurut Pasal  18 ayat (1) PP No. 

40 Tahun 1996, konsekuensi dari HGU yang hapus dan tidak diperpanjang atau 

diperbaharui itu adalah: (a) bekas pemegang hak wajib membongkar98 

bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya; serta (b) 

menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas HGU tersebut 

kepada negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang 

bertanggungjawab di bidang keagrariaan/pertanahan (sekarang Kepala Badan 

Pertanahan Nasional). Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) PP tersebut menyatakan, 

apabila bangunan, tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud ayat (1) 

tersebut masih diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan 

pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti 

kerugian yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden.99 

Pertanyaannya adalah, apabila hak-hak yang jangka waktunya terbatas 

itu telah habis/berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, apakah masih 

ada kewenangan bekas pemegang hak untuk mengalihkan tanah yang sudah 

                                                                                                                                                                 

        97 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …”, 2003, hlm. 453.  
       98  Pasal 18 ayat (3) PP 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa pembongkaran bangunan dan benda-
benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas biaya bekas pemegang HGU. Bahkan ayat 
(4) dari Pasal 18 PP dimaksud menyatakan bahwa jika bekas pemegang HGU lalai dalam memenuhi 
kewajiban pembongkaran  tersebut, maka bangunan dan benda-benda yang di atas tanah bekas HGU 
itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang hak. 
       99  Sepanjang pengetahuan penulis, Keppres tersebut belum ada sampai saat ini.  
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berstatus tanah negara  tersebut? Hal itu menjadi penting untuk dijawab oleh 

karena kenyataan menunjukkan ada bekas pemegang hak yang mengalihkan 

tanah bekas hak tersebut kepada pihak lain.100 Ada yang berpendapat bahwa 

pengalihan aset bekas pemegang hak tersebut merupakan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum, dalam hal ini  tindak pidana korupsi; namun 

Kepala BPN berpendapat bahwa perbuatan hukum pengalihan tanah bekas HGU 

tersebut masih dapat dilakukan karena masih merupakan aset bekas pemegang 

hak. Pendirian Kepala BPN ini dapat dilihat pada  Surat Kepala BPN No. 540-1-

434-DI tanggal 22 Februari 2006, yang menyatakan  bahwa meskipun HGU yang 

sudah berakhir jangka waktunya berstatus sebagai tanah yang langsung dikuasai 

negara, namun  tidak dengan sendirinya menghapuskan aset dari bekas 

pemegang hak (dalam hal ini PTPN II), termasuk perbuatan-perbuatan hukum 

oleh PTPN II terhadap tanah tersebut.101 Dalam pada itu, kiranya yang dialihkan 

adalah aset dari pemegang hak  tersebut, bukan hak atas tanahnya. 

Dugaan penulis, perbedaan persepsi mengenai status tanah HGU yang 

berakhir jangka waktunya itu berawal dari perbedaan persepsi mengenai tanah 

negara.102 Menurut A. Sustiyadi, sampai saat ini persepsi di antara pejabat 

mengenai pengertian tanah negara sesungguhnya tidak ada persoalan, namun 

‘kedalaman’ pengertian  tersebut masih diwarnai oleh perbedaan pendapat 

antar para pejabat, yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) 

golongan. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa isi dari  tanah negara 

harus dimengerti dalam konteksnya dengan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang 

menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang 

untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, termasuk pula tubuh bumi 

dan air serta ruang yang ada di atasnya, sepanjang berhubungan langsung 

dengan penggunaannya. Konsekuensinya, jika hak atas tanah tersebut berhenti 

                                                         

       100 Perhatikan Majalah Renvoi,  Pelepasan Lahan PTPN II Carut-Marut, Penerbit Majalah Berita 
Bulanan Renvoi , No. 9.33.III tanggal 3 Februari 2006, hlm. 51.   
       101  Perhatikan Surat Kepala BPN No. 540.1-434-DI tanggal 22 Februari 2006 kepada Kepala Kanwil 
BPN Propinsi Sumatera Utara. Surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengkajian dan 
Hukum Pertanahan  atas nama Kepala BPN. 
       102 Perhatikan Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara serta Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 
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karena sesuatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, maka berhenti/habis 

pula kewenangan untuk menggunakanya. Pemikiran yang demikian itu yang 

antara lain melandasi PP No. 40 Tahun 1996. Kedua, terhadap pemikiran bahwa 

kedalaman isi tanah negara tidaklah sejauh sebagaimana dimaksud dalam 

pendapat pertama di atas. Hal itu dapat diverifikasikan pada praktek-praktek di 

kalangan masyarakat dewasa ini. Sesuatu hak atas tanah, HGB misalnya, yang 

telah habis masa berlakunya dan kembali menjadi tanah negara ternyata masih 

dapat dijual (baca “dijual”: tafsir penulis) kepada pihak lain oleh bekas 

pemiliknya tanpa suatu kesulitan, bahkan kelak, oleh instansi BPN sendiri di 

daerah, kenyataan sedemikian itu itu dijadikan alasan hukum untuk pemberian 

hak kepada pembelinya, sekiranya yang bersangkutan mengajukan permohonan 

hak. Dengan perkataan lain, pendapat kedua ini mengajukan suatu tesis bahwa 

hubungan subyek hukum dengan tanah pada hakikatnya berdimensi 2 (dua), 

yaitu berwujud: (a) hak atas tanah dan (b) pemilikan/penguasaan tanah.103  

          2) Dihentikan (dibatalkan) sebelum jangka waktunya berakhir karena 

sesuatu syarat tidak dipenuhi. Pasal 17 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996, antara 

lain, menyatakan bahwa HGU hapus karena dibatalkan haknya oleh pejabat yang 

berwenang sebelum jangka waktunya berakhir, karena (i) tidak terpenuhinya 

kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-

ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 12,104 13105 dan/atau 14106; (ii) 

                                                         

       103  Sustiyadi,  Beberapa Bahan Pemikiran Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang 
Pengelolaan Tanah Negara, Penerbit Badan Pertanahan Nasional, 1997, hlm. 15-17.  
       104  Pasal 12 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: 
“(1)  Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk: 

a. membayar uang pemasukan kepada negara; 
b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai 

peruntukan dan persyaratan sebagaimana  ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya; 
c. mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha 

berdasarkna kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis; 
d. membangun memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam 

lingkungan areal Hak Guna Usaha; 
e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga 

kelestarian kemampuan lingkungan hidup  sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

f. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha; 
g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara 

sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus; 
h. menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor 

Pertanahan. 
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, 

Pasal 1 butir 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak 

Pengelolaan, menyatakan bahwa pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan 

keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah 

karena: (1) keputusan tersebut mengandung cacad hukum administrasi  dalam 

penerbitannya; atau (2) untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.107 

Dalam pada itu, ada 3 (tiga) kemungkinan terjadinya pembatalan HGU,  

yakni: (a) karena kesalahan dari si pemegang HGU itu sendiri, seperti tidak 

dilaksanakannya kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12, 13, 

dan 14 PP No. 40 Tahun 1996; (b) karena cacad hukum administratif, seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

No. 9 Tahun 1999, yakni karena: (i) kesalahan prosedur, (ii) kesalahan penerapan 

peraturan perundang-perundangan, (iii) karena kesalahan subjek hak, (iv) 

kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahan perhitungan luas, 

(vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridis atau data fisik 

tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif; dan 

(c) karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

                                                                                                                                                                 

(2) Pemegang Hak Guna Usaha dilarang menyerahkan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha 
kepada pihak lain, kecuali dalam ha-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.” 

       105  Pasal 13 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: “Jika tanah Hak Guna Usaha karena keadaan 
geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau 
menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang 
Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan ke luar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan 
atau bidang tanah yang terkurung itu.” 
       106 Pasal 14 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: 
“(1) Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan 

dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, 
perikanan dan atau peternakan. 

  (2) Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang 
diberikan dengan Hak Guna Usaha oleh pemegang Hak Guna Usaha hanya dapat dilakukan 
untuk mendukung usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengingat ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitarnya.”   

       107 Bandingkan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara, yang menyatakan: “pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan keputusan 
mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacad hukum 
dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap.”   
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hukum tetap, misalnya karena putusan pengadilan untuk menyelesaikan 

sengketa pertanahan dalam hal menentukan keabsahan suatu hak, pemberian 

hak atau pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda 

bukti haknya. 

   3). Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir. ‘Pelepasan hak’ dalam hal ini adalah sama hakikat hukumnya dengan 

‘penyerahan hak’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UUPA, yakni sama-

sama instrumen hukum untuk menjadikan hak atas tanah  berstatus tanah 

negara, yang dilakukan atas dasar persetujuan si empunya tanah. Bedanya, 

istilah ‘pelepasan hak’ digunakan terhadap hak yang bersifat sementara (HGU, 

HGB, dan HP), sedangkan ‘penyerahan hak’ digunakan untuk Hak Milik 

Pelepasan hak dalam rangka pengadaan tanah berdasarkan Perpres No. 

36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 juga termasuk dalam kategori 

‘pelepasan hak’ ini. Dalam hal ini, HGU berakhir atas persetujuan dari si 

empunya HGU itu sendiri, bukan karena dipaksa demi kepentingan umum. 

Dengan demikian, jatuhnya tanah HGU menjadi tanah negara ini tunduk pada 

pengaturan Hukum Perdata, dalam hal ini Hukum Perikatan yang bersumber 

pada perjanjian, yakni perjanjian antara si empunya tanah HGU dengan pihak 

yang membutuhkan tanah. Kekuatan mengikatnya tunduk pada Pasal 1338 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 

Yang perlu dicermati adalah HGU yang subjeknya adalah perusahaan-

perusahaan negara, seperti PT. Perkebunan Negara (PTPN). Pelepasan HGU yang 

seperti ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pelepasan/pengalihan 

HGU dari Menteri Keuangan108 Mengapa harus disetujui oleh Menteri 

Keuangan?  Sebab menurut Prof. Boedi Harsono, tanah-tanah hak yang 

dipegang oleh Instansi Pemerintah termasuk golongan tanah hak dan 

                                                         

       108 Lihat Keppres No. 16 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 
tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik 
Negara. Perhatikan juga Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pembinaan BUMN untuk dan atas nama 
Menteri Keuangan RI atas pelepasan/pengalihan tanah dan bangunan PT. Perkebunan IX Afdeling 
Medan Estate Perkebunan Mariendal No. S-229/MK.16/1996 tanggal 8 Mei 1996. 



 93 

merupakan aset negara, yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang 

bersangkutan, sedang penguasaan yuridisnya ada pada Menteri Keuangan.109 

4) Dicabut untuk kepentingan umum. Uraian mengenai aspek hukum  

berakhirnya HGU karena pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum, 

pada prinsipnya sama dengan penjelasan yang terdapat pada uraian mengenai 

berakhirnya HM karena pencabutan hak.   

5) Diterlantarkan. Uraian pada Bab V tentang HM juga berlaku pada 

deskripsi mengenai HGU ini. Yang perlu ditekankan adalah sebagaimana 

ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 3 PP No.  36 Tahun 1998 yang 

menyatakan: “Tanah … Hak Guna Usaha … dapat dinyatakan sebagai tanah 

terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh 

pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau 

tidak dipelihara dengan baik (garis bawah dari penulis).”  Ketentuan Pasal 3 PP 

No. 36 Tahun 1998 ini melengkapi definisi yang dibuat Penjelasan Pasal 27 UUPA 

dengan menambahkan  ‘tidak dipelihara dengan baik’ sebagai indikator dari 

tanah terlantar. Pemeliharaan yang baik yang dimaksud dalam hal ini, antara 

lain, adalah kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi 

teknis (Pasal 12 ayat (1) huruf c PP No. 40 Tahun 1996). 

Menarik untuk memperhatikan catatan Sarjita dan Rofiq Laksamana 

yang menguraikan ‘tanah HGU terlantar’ di Kabupaten Mojokerto, yaitu pada 

tanah sertipikat HGU No. 1/Desa Cembor Kecamatan Pacet Kabupaten 

Mojokerto yang terdaftar atas nama PT. Tjipendawa Kahuripan, seluas 135.840 

M2. HGU tersebut akan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2009. Seiring era 

reformasi, masyarakat menggarap tanah HGU tersebut dengan alasan dalam 

rangka pemanfaatan tanah kosong/lahan tidur. Selanjutnya, masyarakat 

                                                         

       109 Boedi Harsono,  Reformasi Pengurusan Hak dan Pendaftaran  Tanah Sistematis Sebagai Upaya 
Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Manajemen Terpadu (Meningkatkan koordinasi dan 
pelaksanaan tugas kewenangan yang belum cukup atau belum ditangani), Makalah Disampaikan 
pada Seminar Nasional “Studi Kebijaksanaan Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 1997”, 
Diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, tanggal 7-8 Maret 1997 hlm. 3. 
Pada kesempatan yang sama Guru Besar Hukum Agraria Indonesia yang pertama itu menyatakan 
bahwa penguasaan yuridis tanah-tanah negara dan kewenangan pengadministrasiannya, antara lain 
pemberian hak atasnya ada pada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (sekarang BPN: penulis). Hukum 
Tanah Nasional tidak lagi memakai dasar domein verklaring, maka pengertian ‘penguasaan oleh 
negara’ dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bukan berarti pemilikan, melainkan mengandung tugas-
kewenangan di bidang hukum publik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 UUPA.  
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mengajukan gugatan ke PN. Mojokerto dengan alasan tanah tersebut 

diterlantarkan. Akhirnya, PN. Mojokerto dengan putusannya No. 

26/PDT.G/2003/PN-MKT tanggal 4 November 2003 mengabulkan gugatan 

masyarakat. Di dalam salah satu diktum putusannya menyatakan: “sertipikat 

HGU No. 1/Desa Cembor An. PT. Tjipendawa Kahuripan yang diterbitkan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tidak mempunyai kekuatan hukum.” 

Catatan kedua dosen STPN Yogyakarta itu juga menambahkan bahwa putusan 

PN. Mojokerto tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang 

selanjutnya dilakukan pembatalan sertipikatnya setelah terbit SK Pembatalan 

Hak Atas Tanah dari Kepala BPN.110 Bagi penulis, putusan hakim di atas 

merupakan salah satu wujud ‘hukum progresif’111 yang memang perlu dibangun 

pada saat-saat Indonesia masih transisional. Putusan yang “berani” itu  dapat 

dijadikan sebagai dorongan moral bagi jajaran otoritas pertanahan untuk 

mengimplementasikan kebijakan mengenai penertiban dan pendayagunaan 

tanah terlantar di Indonesia. 

6) Tanahnya musnah. Penjelasan berakhirnya HM karena tanahnya 

musnah juga berlaku pada HGU ini. Tentu HGUnya akan berakhir di atas tanah 

yang musnah karena hilangnya objek HGU. 

7) Ketentuan tidak lagi memenuhi syarat sebagai subyek HGU. Pasal 

30 ayat (2) UUPA menyatakan: “Orang atau badan hukum yang mempunyai hak 

guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam 

ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau 

mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini 

berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak 

memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha yang bersangkutan tidak 

dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus 

                                                         

       110 Sarjita dan Rofiq Laksamana, Tanah HGU Diterlantarkan dan Kemudian Dikuasai oleh BUMN 
dan Masyarakat, Tanya Jawab pada Rubrik Klinik Pertanahan, Majalah Sandi, Edisi XXIII, Penerbit BPM 
Sandi STPN, Yogyakarta,  2006, hlm. 4  
       111  Perhatikan  Satjipto Rahardjo, dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Diedit oleh 
Ahmad Gunawan dan Mu’ammar Ramadhan, Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN 
Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2006, hlm. 2., menyatakan 
bahwa ilmu hukum progresif pertama-tama didasari oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah 
ilmu hukum di Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis 
di bidang hukum. 
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karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, 

menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” 

Pasal 30 ayat (2) UUPA  ini pun merupakan pelanggaran prinsip nasionalitas yang 

terjadi tanpa  melakukan  ‘sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada 

terjadinya peralihan hak itu’, sehingga kepada yang melanggar masih diberikan 

kesempatan 1 (satu) tahun untuk ‘menyesuaikan keadaan pelanggaran prinsip 

nasionalitas’ tersebut kepada tuntutan sistem Hukum Tanah Nasional. 

 

a.  Pembuktiannya. Pasal 32 UUPA menyatakan: 

“(1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga 

setiap peralihan  dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut 

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. 

 (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak 

itu hapus karena jangka waktunya berakhir. 

Boedi Harsono menyatakan bahwa pendafataran HGU tidak disebut 

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai terjadinya HGU menunjukkan 

maksud UUPA bahwa bagi terjadinya HGU pendaftaran adalah syarat mutlak. 

Tanpa pendaftaran HGU tidak terjadi. Sebaliknya, hapusnya HGU karena 

berakhirnya jangka waktu tidak digantungkan pada syarat pendaftaran.112 

Tegasnya, bagi terjadinya HGU, pendaftaran tanah bersifat konstitutif, yakni 

menciptakan keadaan hukum baru dari tanah yang berstatus tanah negara 

menjadi tanah hak dalam hal ini HGU. Bagi peralihan HGU, pendaftaran 

merupakan pembuktian yang kuat. Namun, perlu diketahui bahwa sebagaimana 

logika dan rasionalitas hukum adat, pendaftaran peralihan HGU itu hanya 

bersifat deklaratif agar mempunyai kekuatan hukum bagi pihak ketiga (umum). 

Peralihan hak sesungguhnya sudah terjadi sejak ditandatanganinya akta 

peralihan oleh PPAT. Selanjutnya, sebagaimana diketahui, hapusnya HGU terjadi 

karena 7 (tujuh) penyebab: (a) jangka waktunya berakhir; (b) dihentikan sebelum 

jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; (c)  dilepaskan 

oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; (d) dicabut untuk 
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kepentingan umum; (e) diterlantarkan; (f) tanahnya musnah; (g) ketentuan 

dalam Pasal 30 ayat (2), yakni pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai HGU. Pendaftaran tanah tidak diperlukan, manakala HGU  berakhir 

karena jangka habisnya jangka waktu HGU tersebut.  

 

 

 

 

1. Buktikan bahwa HM merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh. 

2. Apakah konsekuensi dari prinsip nasionalitas bagi HM yang sengaja 

dipindahkan kepada orang asing dan bagi HM yang diperoleh oleh orang 

asing tanpa tindakan positif untuk melakukan perolehan HM tersebut? 

3. Bolehkah Badan Hukum sebagai subjek HM? 

4. Badan hukum sosial yang bagaimana yang dapat sebagai subjek HM? 

5. Bagaimanakah Sdr menjelaskan konflik ketentuan antara Pasal 21 UUPA 

dengan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 

tanggal 5 Maret 1975. 

6. Jelaskan perkembangan kewenangan pemberian ijin pembukaan hutan 

sampai diterbitkannya PP No. 38 Tahun 2007. 

7. Kapankah terjadinya HM pada proses permohonan hak? 

8.  Bagaimana pandangan Sdr terhadap Pasal 26 ayat (2) UUPA dengan Hukum 

Perjanjian pada umumnya mengenai ketentuan ’batal demi hukum’? 

9. Apakah perbedaan berakhirnya HM karena penyerahan sukarela dan 

karena pencabutan hak? 

10. Jelaskan hapusnya HM karena wedikengser di daerah Sdr masing-masing. 

 

 

 

 

Hak Milik (HM) sebagai hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh hanya 

dapat dimiliki oleh WNI. Secara normatif tidak dibedakan apakah WNI Asli 

                                                                                                                                                                 

       112 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …”, 1961, hlm. 197. 

LATIHAN 

RANGKUMAN 
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maupun WNI Keturunan. Namun dalam kenyataan praksis pertanahan di 

Indonesia, masih ditemukan implementasi kebijakan pertanahan pada daerah 

tertentu yang belum memperkenankan WNI Keturunan sebagai subjek HM. 

Ketentuan yang demikian seharusnya bersifat sementara. 

HM sebagai hubungan hukum konkrit mendeskripsikan bagaimana hak 

tersebut terjadi (dilekatkan pada subjeknya) sampai hapusnya (berakhir dari 

subjeknya). Beberapa hal mengenai hal itu berbeda dengan pengaturan hukum 

lainnya, seperti Hukum Perikatan. Perbedaan UUPA dalam melakukan 

pengaturan harus dipandang sebagai ’ketentuan khusus’ yang perlu diintroduksi 

untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum di bidang pertanahan. 

 

 

 

1. Di bawah ini yang mengindikasikan dan sifat Hak Milik sebagai hak yang terkuat 

dan terpenuh  adalah sebagai berikut, kecuali: 

(a) Penggunaannya dapat untuk pertanan dan non pertanian; 

(b) Diwariskan tanpa mengurangi isi dan sifat dari Hak Milik 

(c) Jangka waktunya yang tidak terbatas; 

(d) Dapat dijadikan sebagai jaminan Hak Tanggungan secara leluasa; 

(e) Bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan Hak Milik. 

 

2. Implikasi dari orang asing yang sesudah berlakunya UUPA  mempunyai Hak 

Milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau percampuran harta karena 

perkawinan; dan seorang WNI yang kehilangan kewarganegaraannya adalah: 

(a) Wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun  sejak 

diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu; 

(b) Wajib menyerahkan hak itu setelah  1 (satu) tahun  sejak diperolehnya hak 

tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu; 

(c) Seharusnya melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun  sejak 

diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu; 

(d) Seyogianya menjual hak itu setelah 1 (satu) tahun sejak diperoleh 

diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraannya itu; 

TES FORMATIF 
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(e) Sebaiknya Hak Miliknya diserahkan kepada negara. 

 

3. Hak Milik tidak dimungkinkan terjadi karena: 

(a) Pembukaan tanah hutan negara seijin instansi yang berwenang; 

(b) Pembukaan tanah hutan ulayat seijin tetua adat; 

(c) Pembukaan tanah hutan lindung 

(d) Penetapan hak oleh Pemerintah 

(e) Ketentuan undang-undang sebagaimana diatur ketentuan konversi. 

 

4. Konsekuensi yuridis dari setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian 

dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, atau 

kepada WNI yang berkewarganegaraan rangkap  kepada suatu badan hukum  

Pembangunan Perumahan adalah: 

(a) Jual belinya  batal karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara; 

(b) Jual belinya dapat dibatalkan dan tanahnya jatuh pada negara; 

(c) Jual beli dapat dibatalkan dan tanahnya kembali kepada penjual; 

(d) Jual beli dapat dibatalkan dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara; 

(e) Jual beli batal karena hukum sehingga tanahnya kembali kepada 

penjual dan uang pembeliannya kembali kepada pembeli. 

 

5. Fungsi pendaftaran tanah pertama kali yang status tanahnya berasal dari tanah 

negara bersifat: 

(a) Konstitutif; 

(b) Deklaratif; 

(c) Konstititutif dan deklaratif; 

(d) Deklaratif dan konstitutif; 

(e) Pemberian kepastian hukum. 

 

6. Di bawah ini yang tidak bisa sebagai subyek Hak Milik adalah: 

(a) Bank Mandiri; 

(b) Gereja HKBP; 
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(c) P.P Muhammadiyah; 

(d) Koperasi Pertanian 

(e) Partai Politik 

 

7. Hak Milik hapus disebabkan oleh hal-hal berikut ini, kecuali:  

(a) tanahnya musnah;   

(b) tanahnya jatuh pada negara karena pencabutan hak; 

(c) tanahnya jatuh kepada negara karena penyerahan dengan sukarela oleh 

pemiliknya atau karena diterlantarkan; 

(d) tanahnya jatuh kepada negara karena disita oleh negara; 

(e) tanahnya jatuh kepada negara karena prinsip nasionalitas yang terdapat 

pada Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) UUPA. 

       

8. Bilakah terjadi momentum peralihan hak pada jual beli tanah Hak Milik? 

(a) Setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan; 

(b) Setelah ditandatangani akta jual belinya oleh PPAT; 

(c) Setelah dibayar BPHTB lalu dibuatkan akta jual belinya; 

(d) Setelah disepakati harga pembeliannya tanahnya oleh para pihak; 

(e) Setelah para pihak menyampaikan kesepakatannya di hadapan PPAT. 

 

9. Dilihat dari kedudukan para pihak, berakhirnya Hak Milik karena penyerahan 

secara sukarela pada hakikatnya merupakan tindakan hukum yang bersifat: 

(a) Sepihak; 

(b) Jamak pihak; 

(c) Privat; 

(d) Publik; 

(e) Publik dan privat 

 

10. Berakhirnya Hak Milik karena pencabutan hak yang dilakukan oleh Presiden 

merupakan tindakan hukum administrasi negara yang bersifat: 

(a) Sepihak; 

(b) Jamak pihak; 
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(c) Privat; 

(d) Publik; 

(e) Publik dan privat 

 

C.  Hak Guna Bangunan (HGB)  

1.  Isi dan sifat 

Pasal 35 ayat (1) UUPA menyatakan: “Hak guna-bangunan adalah hak 

untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.” Menurut 

Penjelasan Pasal 35 UUPA, karena Hak Guna Bangunan (HGB) tidak mengenai 

tanah pertanian, maka HGB, selain atas diberikan atas tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang. Tegasnya, 

HGB dapat diberikan di atas tanah negara maupun tanah milik orang lain. Pasal 

35 ayat (1) UUPA tersebut mengandung unsur-unsur penting dari  HGB, yakni: (a) 

peruntukan HGB; (b) objek tanah HGB; dan (c) jangka waktu HGB. 

a.  Peruntukan HGB. HGB adalah hak113 untuk:  mendirikan dan 

mempunyai bangunan atas tanah. Bangunan tersebut bisa rumah sebagai 

tempat hunian maupun rumah tempat usaha (rumah toko atau rumah tempat 

usaha/kantor), bangunan tempat kegiatan olah raga, bangunan tempat kegiatan 

pariwisata serta bangunan-bangunan lainnya. Meskipun, HGB dapat 

dimanfaatkan bagi bangunan rumah tempat tempat tinggal, namun lembaga 

                                                         

       113 Pasal 30 PP No.  40 Tahun 1996 menyatakah bahwa pemegang HGB berkewajiban:  
a. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam 

keputusan pemberian haknya; 
b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan 

dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya; 
c. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian 

lingkungan hidup; 
d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, 

pemegang Hak Pengelolaan atas pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus; 
e. menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

Selanjutnya, Pasal 31 PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan: “Jika tanah Hak Guna Bangunan karena 
keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga 
mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, 
pemegang Hak Guna Bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain 
bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.” 
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HGB itu sesungguhnya diciptakan untuk memperkaya114 lembaga hukum hak 

atas tanah menurut hukum adat yang lebih dimaksudkan guna memenuhi 

kebutuhan usaha warganegara atau badan hukum Indonesia. Tegasnya, 

penciptaan lembaga hukum HGB adalah lebih dimaksudkan untuk 

mengakomodasi kepentingan usaha dari warganegara, sedangkan untuk hunian 

lebih merupakan maksud dari Hak Milik. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan 

maksud awal dari Hukum Tanah Nasional kalau suatu Pemerintah Daerah di 

wilayah perkotaannya membuat kebijakan untuk memberikan HGB kepada 

kepentingan pembangunan rumah (hunian) dengan alasan agar lebih murah 

untuk menggantiruginya ketika  suatu waktu dibutuhkan untuk kepentingan 

umum. Konsisten dengan hal itu pulalah, maka diambil suatu kebijakan 

kemudahan untuk memberikan peningkatan HGB menjadi HM bagi pemilikan 

rumah yang masih berstatus HGB di lingkungan perumahan.115   

             b. Objek tanah HGB. Objek tanah yang dapat diberikan HGB dapat 

berupa: tanah negara, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah Hak Milik. Pasal 21 PP 

No.  40 Tahun 1996 menyatakan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak 

Guna Bangunan adalah : (a) tanah negara; (b) tanah Hak Pengelolaan; dan (c) 

tanah Hak Milik. Deskripsi yang lebih rinci mengenai objek HGB ini akan 

diuraikan pada bagian Objek HGB. 

             c. Jangka waktu HGB. Jangka waktu HGB maksimal adalah 30 tahun, 

sehingga kalau dalam jangka waktu tersebut belum digunakan untuk 

                                                         

       114 Sebagaimana diketahui, HGU dan HGB adalah lembaga hukum hak atas tanah yang diciptakan 
untuk memperkaya lembaga hukum hak atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional. Kedua lembaga 
hukum hak atas tanah itu sesungguhnya lebih dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan 
usaha bagi orang Indonesia (warganegara Indonesia dan badan hukum Indonesia).   
       115 Perhatikan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 tentang 
Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal. Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN itu 
menyatakan bahwa dengan keputusan itu: (a) HGB atau Hak Pakai (HP) atas tanah untuk rumah 
tinggal kepunyaan perseorangan warganegara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang, atas 
permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang haknya 
dengan HM; (b) tanah HGB atau HP atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan 
warganegara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang sudah habis jangka waktunya dan 
masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut, atas permohonan yang bersangkutan diberikan 
HM kepada bekas pemegang hak; (c) untuk pemberian HM tersebut penerima hak harus membayar 
uang pemasukan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. Perhatikan juga Keputusan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1997 jo No. 15 Tahun 1997 dan No. 1 Tahun 1998 tentang 
Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS serta Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal  Yang Telah Dibeli 



 102 

mempunyai atau mendirikan bangunan, maka HGB tersebut seyogianya tidak 

dapat diperpanjang. Pasal 35 ayat (2) UUPA menyatakan: “Atas permintaan 

pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-

bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat116 diperpanjang 

dengan waktu paling lama 20 tahun.” ‘Dapat diperpanjang’ atau ‘dapat 

diperbaharui’ berarti bahwa perpanjangan atau pembaruan HGB hanya dapat 

dilakukan jika dipenuhi berbagai persyaratan perpanjangan atau pembaruan117 

HGB tersebut, seperti yang ditentukan dalam Pasal 26 PP No.  40 Tahun 1996, 

yakni:  

1) tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan 

tujuan pemberian hak tersebut; 

2) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang 

hak; 

3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGB; 

4) tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

bersangkutan; 

5) mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan (bagi Hak Guna 

Bangunan yang diberikan di atas tanah Hak Pengelolaan). 

Menurut Pasal 29 PP No. 40 Tahun 1996, atas kesepakatan pemegang 

HGB dan Hak Milik (HM), HGB di atas HM bisa diperbaharui dengan pemberian 

HGB baru, dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Pembaharuan HGB itu wajib didaftarkan. 

 

                                                                                                                                                                 

Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Semua keputusan tersebut ingin menguatkan kesan bahwa 
untuk pemanfaatan bangunan sebagai rumah tempat tinggal, seyogianya diberikan dengan Hak Milik. 
       116 Pasal 25 PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan: 
(1) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling 

lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun. 
(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) berakhir, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna 
bangunan di atas tanah yang sama.  

        117 Menurut Pasal 27 PP No. 40 Tahun 1996, permohonan perpanjangan itu diajukan 2 (dua) 
tahun sebelum berakhirnya HGB tersebut. Selanjutnya,  Pasal 28 PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan 
bahwa untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan pembaharuan HGB 
dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat 
pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan. Persetujuan untuk memberikan 
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b.  Subjek. Pasal 36 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa yang dapat 

mempunyai hak guna-bangunan ialah: (a) warganegara Indonesia; dan (b) badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

Selanjutnya, Pasal 36 ayat (2) UUPA tersebut menyatakan: “Orang atau badan 

hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-

syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib 

melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-

bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna-

bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka 

waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa 

hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”118 

  

c.  Objek. Menurut Pasal 35 UUPA, HGB diberikan di atas tanah yang 

‘bukan milik’  dari pemegang HGB itu sendiri. Jika dikaitkan dengan ketentuan 

Pasal 37 UUPA, maka dapat diartikan bahwa HGB menurut ketentuan Pasal 35 

UUPA di atas dapat diberikan di atas tanah negara maupun tanah Hak Milik 

orang lain. Selanjutnya, Pasal 21 PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan bahwa 

tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah : (a) tanah 

negara; (b) tanah Hak Pengelolaan; dan (c) tanah Hak Milik. Hal ini tidak 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 UUPA di atas, 

karena Hak Pengelolaan pun seyogianya secara yuridis lebih dekat 

dikategorikan sebagai tanah negara. 

                                                                                                                                                                 

perpanjangan atau pembaharuan HGB dan perincian uang pemasukannya dicantumkan dalam 
keputusan pemberian Hak Guna Bangunan.  
       118 Ketentuan yang sama mengenai subyek HGB ini dapat dilihat pada  Pasal 19 dan 20 PP No.  40 
Tahun 1996. Pasal 19 PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan bahwa yang menjadi pemegang HGB 
adalah : (a) Warga Negara Indonesia; dan (b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 
dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 20 PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan:  
“(1) Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah 
tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau 
dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.’ 
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 Selanjutnya, mengenai luas HGB yang dapat dipunyai oleh subjek HGB 

sampai saat ini belum ada ketentuan yang membatasinya. Oleh karena 

pembatasan pemilikan tanah yang diatur oleh UU No. 56 Prp Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, hanya melakukan pembatasan 

terhadap  pemilikan tanah pertanian, sedangkan untuk tanah perumahan dan 

bangunan lainnya oleh Pasal 12 UU No. 56 Prp Tahun 1960 itu akan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah (PP).119 Namun sampai sekarang PP tersebut 

belum ada. Oleh karena itu, sebagai langkah pragmatisnya, pembatasan tanah 

perumahan itu dilakukan melalui instrumen perizinan peralihan hak atas tanah 

seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961. Di 

dalam Peraturan Menteri Agraria itu dinyatakan bahwa orang sudah menguasai 

5 (lima) bidang tanah, maka apabila ia memohon pendaftaran hak atas tanah 

yang baru dipunyainya lagi  diwajibkan untuk memperoleh izin pemindahan hak. 

 

      2.  Sebagai Hubungan Hukum Konkrit 

              a. Cara terjadinya. Pasal 37 UUPA menyatakan bahwa HGB dapat terjadi 

karena: (a) penetapan Pemerintah, bagi tanah yang dikuasai langsung oleh negara; 

dan (b) perjanjian yang berbentuk otentik  karena penetapan Pemerintah antara 

pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh HGB itu, bagi 

tanah milik. Selanjutnya, Pasal 22 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa 

terjadinya HGB di atas tanah Hak Pengelolaan juga dilakukan dengan penetapan 

pemerintah, dalam hal ini keputusan pemberian HGB oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan.  

Proses terjadinya HGB karena penetapan pemerintah dalam hal ini 

keputusan yang berwenang, pada hakikatnya sama dengan terjadinya hak-hak 

lainnya yang juga karena penetapan pemerintah. Perbedaan yang mungkin 

sedikit ada, adalah pada penetapan pemerintah dalam hal ini keputusan pejabat 

                                                         

       119 Secara teoretis, perintah untuk membatasi pemilikan tanah non pertanian (perumahan dan 
bangunan lainnya) dengan PP adalah bertentangan dengan prinsip pengaturan yang dikenal dalam 
Ilmu Perundang-undangan. Dalam Ilmu Perundang-undangan tersebut terdapat suatu ajaran bahwa 
pengaturan terhadap pembatasan hak seseorang harus dilakukan dengan Undang-undang, bukan 
dengan PP apalagi dengan peraturang lainnya yang lebih rendah. Sebagaimana diketahui, unang-
undang adalah produk hukum legislatif sebagai wakil rakyat. Kalau UU mengatur pembatasan hak 
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yang berwenang, yang sebelumnya diusulkan oleh pemegang Hak Pengelolaan. 

Proses terjadinya HGB dari Hak Pengelolaan ini akan dideskripsikan  pada Bab 

tentang Hak Pengelolaan. 

Pada bagian cara terjadinya HGB ini, perlu kiranya dijelaskan bahwa 

Keputusan Pemberian HGB (termasuk HM, HGU, HP) bukan merupakan alat 

bukti hak. Karena para pemegang Keputusan Pemberian Hak itu masih harus 

mendaftarkan Keputusan Pemberian Hak tersebut. Sebelum mendaftarkannya, 

harus terlebih dahulu ditunaikan berbagai kewajiban penerima hak, seperti 

pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang pemasukan.120  

 

 b.  Peralihannya. Pasal 35 ayat (3) UUPA menyatakan: “Hak Guna 

Bangunan dapat beralih dan dialihkan.”  Pasal 34 ayat (2) PP No.  40 Tahun 

1996 menyatakan bahwa peralihan HGB itu terjadi (a) karena: jual beli;121 (b)  

tukar menukar; (c) penyertaan dalam modal; (d) hibah; dan (e) pewarisan. Poin 

‘(a)’ sampai dengan ‘(d)’ disebut peralihan karena ada perbuatan hukum; 

sedangkan Poin ‘(e)’ yakni pewarisan122 terjadi karena peristiwa hukum, bukan 

karena perbuatan hukum.123  

                                                                                                                                                                 

seseorang berarti rakyat sendiri melalui wakilnya telah memberikan persetujuan untuk membatasan 
hak rakyat itu sendiri.   
       120 Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan menyatakan  bahwa setiap 
penerima hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: (a) membayar BPHTB dan uang 
pemasukan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) memelihara tanda-tanah batas; 
(c) menggunakan tanah secara optimal; (d) mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan 
tanah; (e) menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup; (f) kewajiban yang tercantum dalam 
sertipikatnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa jika penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut, 
Menteri (sekarang Kepala BPN) dapat membatalkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
       121 Pasal 34 ayat (4) menyatakan: “Peralihan Hak Guna Bangungan karena jual beli kecuali jual beli 
melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta 
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.”   
       122 Pasal 34 ayat (6) PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa peralihan HGB  karena pewarisan 
harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang 
berwenang. 
       123 Perhatikan Pasal 34 PP No.  40 Tahun 1996 yang menyatakan: 
“(1) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
(2) Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi karena:  

a. jual beli; 
b. tukar menukar; 
c. penyertaan dalam modal; 
d. hibah; 
d. pewarisan. 
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 Pasal 34 ayat (7) dan (8) PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa 

peralihan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan dan Hak Milik harus dengan 

persetujuan pemegang Hak Pengelolaan dan Hak Milik.   

 

c.  Pembebanannya. Pak 39 UUPA menyatakan: “Hak Guna Bangunan 

dapat dijadikan utang dengan dibebani hak tanggungan.” Selanjutnya, Pasal 33 

PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan bahwa (a) HGB dapat dijadikan jaminan 

utang dengan dibebani Hak Tanggungan; dan (b) Hak Tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) hapus dengan hapusnya Hak Guna Bangunan.   

 

d.  Hapusnya. Pasal 40 UUPA menyatakan bahwa HGB  hapus karena: 

(a) jangka waktunya berakhir; (b) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir 

karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; (c) dilepaskan oleh pemegang haknya 

sebelum jangka waktunya berakhir; (d) dicabut untuk kepentingan umum; (e) 

diterlantarkan; (f) tanahnya musnah; dan (f) ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 

yakni karena pemegang HGB tidak melepaskan atau mengalihkan kepada yang 

berhak dalam waktu 1 (satu) tahun disebabkan pemegang hak tidak lagi 

berwenang sebagai subyek HGB. 

 

e.  Pembuktiannya. Pasal 38 UUPA menyatakan: 

“(1) Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga 

setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut 

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. 

                                                                                                                                                                 

(3) Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftarkan pada 
Kantor Pertanahan. 

(4) Peralihan Hak Guna Bangungan karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, 
penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. 

(5) Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang. 
(6) Peralihan Hak Guna Bangunan karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau 

surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. 
(7) Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengalolaan harus dengan persetujuan tertulis 

dari pemegang Hak Pengelolaan. 
(8) Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik harus dengan persetujuan tertulis dari 

pemegang Hak  Milik yang bersangkutan.” 
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 (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, 

kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.”  (Garis 

bawah dari penulis). 

Pendaftaran merupakan syarat konstitutif bagi lahirnya HGB karena 

pemberian hak dari tanah negara ataupun tanah Hak Pengelolaan. Pasal 23 ayat 

(2) PP No.  40 Tahun 1996 menandaskan: “Hak Guna Bangunan atas tanah 

Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor 

Pertanahan.”  Selanjutnya, bagi HGB yang terjadi karena perjanjian pendirian 

HGB di atas HM, maka pendaftaran itu berfungsi untuk memperluas 

keberlakuan/ terjadinya HGB itu kepada pihak ketiga. Sesungguhnya, dengan 

dibuatnya perjanjian pendirian HGB di atas HM, HGBnya sudah terjadi sejak 

dibuatnya akta PPAT. Aspek hukum terjadinya HGB yang seperti itu dapat dilihat 

dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No.  40 Tahun 1996 yang menyatakan: “Hak 

Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang 

Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Namun, 

HGB yang seperti itu juga wajib didaftarkan, agar keberlakuan terjadinya itu 

diperluas, sehingga mengikat pihak ketiga.124  

 

 

 

1. HGU merupakan mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.  

Bagaimana kalau tanah yang akan diberikan HGU itu masih merupakan Hak 

Ulayat? Kaitan penjelasan Sdr dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala BPN No Negara. 5 Tahun 1999. 

2.  Bandingkan perpanjangan dan pembaharuan HGU menurut UUPA dan UU No. 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

3. Uraikan perkembangan kewenangan pejabat yang membuat peralihan HGU. 

                                                         
124

 Pasal 24 ayat (3) PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan: “Hak Guna Bangunan atas tanah 
Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).” 

. 

LATIHAN 
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4. Jelaskan konflik hukum mengenai status tanah negara bekas HGU antara 

ketentuan UUPA dengan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999. 

5. Jelaskan bahwa fungsi pendaftaran tanah bagi terjadinya HGU bersifat 

konstitutif, namun hapusnya HGU karena berakhirnya jangka waktu tidak 

digantungkan pada syarat pendaftaran. 

6. Bolehkah dilakukan perpanjangan HGB yang di atas tanahnya belum ada upaya 

membangun bangunan untuk usahanya? 

7. Bagaimanakah proses pendirian HGB di atas HM? 

8. Bilamanakah terjadinya HGB yang proses pemberiannya di atas tanah Negara? 

9. Bolehkah HGB yang diberikan di atas Hak Pengelolaan dijadikan agunan? 

10. Mengapa peralihan HGB juga harus didaftarkan padahal secara hukum 

perpindahan hak telah terjadi sejak ditandatanganinya akta jual beli HGB 

tersebut oleh PPAT. 

 

 

HGU adalah hak yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan 

usaha di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Dalam praksis 

pertanahan,  yang patut dicermati perkembangannya HGU adalah dinamika 

pengertian ‘tanah yang dikuasai langsung oleh negara’ baik pada waktu 

pemberian (seperti pemberian HGU di atas tanah ulayat) maupun pada waktu 

hapusnya HGU (misalnya HGU yang subjeknya Perusahaan Perkebunan Negara). 

HGB merupakan hak atas tanah yang terbatas jangka waktunya yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha di bidang bangunan, termasuk 

bangunan di bidang pariwisata. Salah satu perbedaan dengan HGU adalah 

bahwa HGB ini dimungkinkan diberikan di atas HM orang lain atau Hak 

Pengelolaan. 

 

 

 

1. Peruntukan tanah HGU dapat digunakan bagi kegiatan di bawah ini, kecuali: 

(a) Pertanian. 

(b) Peternakan. 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 
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(c) Perikanan.. 

(d) Pariwisata. 

(e) Perkebunan 

2. Tanah HGB tidak dapat digunakan bagi kegiatan di bawah ini, kecuali: 

(a) Pertanian. 

(b) Peternakan. 

(c) Perikanan.. 

(d) Pariwisata. 

(e) Perkebunan 

3. HGB dapat diperpanjang apabila: 

(a) tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat 

dan tujuan pemberian hak tersebut; 

(b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang 

hak; 

(c) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGB; 

(d) tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

bersangkutan; 

(e) Semuanya benar. 

4. Akta jual-beli tanah HGU Perkebunan Besar dilakukan dengan akta di bawah 

ini, kecuali: 

(a) Akta PPAT Camat. 

(b) Akta PPAT-Notaris. 

(c) Akta PPAT-Khusus. 

(d) Akta PPAT-Camat dan PPAT-Notaris. 

5. HGB tidak dapat diberikan di atas tanah: 

(a) Hak Milik. 

(b) HGU. 

(c) Yang Dikuasi Langsung oleh Negara. 

(d) Hak Pengelolaan. 

(e) Sultan Grond 

6. Pemberian HGB di atas Hak Milik dilakukan dengan: 

(a) Penetapan Pemerintah. 
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(b) Ketentuan Hukum Adat. 

(c) Akta PPAT. 

(d) Akta Notaris. 

(e) Akta PPAT Khusus. 

7. Bolehkah dilakukan peningkatan HGB menjadi Hak Milik di atas tanah Hak 

Pengelolaan yang dipegang oleh Perum Perumnas? 

(a) Tidak boleh. 

(b) Boleh atas persetujuan Pemegang Hak Pengelolaan. 

(c) Boleh seijin BPN. 

(d) Boleh setelah memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya. 

(e) Boleh asal Hak Milik yang terbatas kewenangannya. 

8. Apakah bekas pemegang HGU dapat menjual-belikan tanah negara bekas HGU 

yang didudukinya? 

(a) Dapat karena masih sebagai bezitter. 

(b) Dapat karena HGU yang hapus, sedangkan tanahnya tetap milik bekas 

pemegang HGU. 

(c) Tidak dapat karena tanahnya sudah menjadi tanah yang dikuasasi langsung 

oleh negara. 

(d) Tidak dapat karena dapat dipidana. 

(e) Tidak dapat karena yang menguasai tanah bekas HGU itu adalah BPN RI. 

9. Di bawah ini yang tidak merupakan alasan hapusnya HGU dan HGB adalah: 

(a) Jangka waktunya berakhir. 

(b) Dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir. 

(c) Dilepaskan sebelum jangka waktnya berakhir. 

(d) Subjeknya tidak lagi berwenang sebagai subjek HGU dan HGB. 

(e) Tanahnya disita untuk kepentingan umum. 

10. Apakah fungsi pendaftaran tanah pada terjadinya HGU? 

(a) Berfungsi konstitutif. 

(b) Berfungsi deklaratif. 

(c) Berfungsi memperluas kekuatan pembuktian. 

(d) Berfungsi memperkuat kekuatan pembuktian. 

(e) Berfungsi konstitutif dan deklaratif. 
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Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif I yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Saudara terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban 

Saudara yang benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

                     Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

  90 – 100% = Sangat Baik; 

                  80 -  90%   = Baik; 

                  70 -   80%  = Cukup; 

                        ≤ 70%  =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat meneruskan 

pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan Saudara 

masih       kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan belajar 

(modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  

   

         

D. Hak Pakai (HP)  

1. Isi dan sifat 

Kalau dicermati Pasal 41 ayat (1) dan (3), maka dapat diketahui bahwa 

Hak Pakai (HP) adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

tanah orang lain, yaitu:  milik orang lain atau tanah negara, yang bukan 

perjanjian sewa-menyewa dan pula perjanjian pengolahan tanah.125 Wewenang 

dan kewajiban pemegang HP kalau mengenai tanah Negara, ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Kalau mengenai tanah 

milik ditentukan dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Oleh UUPA, tidak 

ditentukan bahwa perjanjian pemilik itu harus tertulis, apalagi otentik 

sebagaimana yang ditentukan bagi HGB. Namun oleh Pasal 44 ayat (1) PP No. 40 

TINDAK LANJUT 
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Tahun 1996, akta pemberian HP di atas HM  itu dinyatakan dibuat dengan akta 

PPAT. Wewenang dan kewajiban tersebut tidak boleh bertentangan dengan jiwa 

dan ketentuan UUPA. Misalnya, seperti yang ditegaskan di dalam ayat (3), bahwa 

pemberian HP itu tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur 

pemerasan.126 

Pasal 41 ayat (2) UUPA menyatakan: Hak pakai dapat diberikan: (a) 

selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk 

keperluan yang tertentu; atau (b) dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau 

pemberian jasa berupa apapun.  

Mengenai Jangka waktu HP ada yang: tertentu dan ada pula yang tidak 

ditentukan.  Jangka waktu ‘tertentu’ dari HP diperjelas oleh Pasal 45 PP No. 40 

Tahun 1996 yang menyatakan bahwa HP dapat diberikan untuk jangka waktu 

paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu paling lama dua puluh tahun.127  Bagi HP yang diberikan di atas Hak 

Pengelolaan, maka perpanjangan dan pembaruan dapat diajukan jika ada 

persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. 

Selanjutnya, mengenai waktu yang ‘tidak ditentukan’ diartikan ‘selama 

tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu’.  Pasal 45 ayat (3) PP No. 40 

Tahun 1996 menyatakan bahwa HP yang diberikan untuk jangka waktu yang 

tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada: (a) Departemen, Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; (b) Perwakilan negara 

                                                                                                                                                                 

       125 Yang dimaksud dengan perjanjian pengolahan tanah tampaknya adalah perjanjian bagi hasil. 
       126  Di dalam Penjelasan Pasal 41 UUPA dinyatakan bahwa HP adalah suatu ‘kumpulan 
pengertian’ dari hak-hak yang dikenal dalam Hukum Pertanahan (maksudnya: agraria) dengan 
berbagai nama. Hak-hak itu semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah-
se daerah pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyainya sebagai yang disebutkan 
di atas, yaitu menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah orang lain atau tanah Negara.  
       127 Pasal 2 PP No. 41 Tahun 1996 menyatakan: bahwa rumah tinggal atau hunian yang dapat 
dimiliki oleh asing adalah: (a) Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah: (i) Hak 
Pakai atas tanah Negara, dan (ii) yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas 
tanah; serta (b) Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atas tanah Negara. 
Selanjutnya, Pasal 5 PP No. 41 Tahun 1996 menyatakan bahwa perjanjian pendirian HP di atas Hak 
Atas Tanah (HM: tafsir penulis) tersebut dibuat untuk jangka waktu yang disepakati, tetapi tidak lebih 
lama dari dua puluh lima tahun. Jangka waktu itu dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang tidak 
lebih lama dari dua puluh lima tahun, atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang 
baru, sepanjang orang asing tersebut masih berkedudukan di Indonesia. 
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asing dan perwakilan badan Internasional; dan (c) Badan keagamaan dan badan 

sosial. 

2. Subyek 

Pasal 42 UUPA menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak pakai 

ialah: (a) warganegara Indonesia; (b) orang asing yang berkedudukan di 

Indonesia; (c) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; (d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan 

di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 39 PP No. 40 Tahun 1996 lebih rinci menyatakan 

bahwa yang dapat mempunyai HP adalah: (a) Warga Negara Indonesia; (b) Badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 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 mempunyai perwakilan 

di Indonesia; dan (g) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan 

Internasional.128 

Yang perlu dicermati, bahwa kalau dalam HM, HGU, dan HGB tidak 

diperkenankan orang asing (WNA) dan badan hukum asing sebagai subyek hak, 

maka salah satu keunikan HP adalah bahwa subyeknya bisa orang asing (WNA) 

dan badan hukum asing. Hal itu untuk menegaskan bahwa hubungan yang 

sepenuhnya dan terkuat serta turun temurun (dalam HM) hanya bisa diberikan 

kepada WNI; hubungan yang kuat (dalam HGU dan HGB) dapat dapat diberikan 

kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia; sedangkan hubungan yang terbatas 

(HP) selain untuk WNI dan Badan Hukum Indonesia, juga dapat diberikan kepada 

orang asing dan Badan Hukum Asing. 

Perlu pula dicermati bahwa orang asing yang dapat sebagai subyek HP 

adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Namun, oleh Penjelasan 

Pasal 39 huruf e PP No. 40 Tahun 1996, pengertian ‘berkedudukan’ di Indonesia 

                                                         

       128 Pasal 40 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: 
“(1) Pemegang Hak Pakai yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lain yang 
memenuhi syarat. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan 
atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang 
terkait di atas tanah tersebut tetap diperhatikan.”  
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sudah diperlonggar yakni jika kehadiran orang asing itu di Indonesia memberikan 

manfaat bagi pembangunan nasional. Pengertian yang demikian juga diulangi 

kembali oleh Pasal 1 ayat (2)129 (seharusnya butir 2: penulis) PP No. 41 Tahun 

1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing 

Yang Berkedudukan di Indonesia.130 

 

3.  Obyek 

Pasal 41 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa tanah yang dapat  

diberikan dengan Hak Pakai adalah: (a) Tanah Negara; (b) Tanah Hak 

Pengelolaan; dan (c) Tanah Hak milik. Yang perlu diingat bahwa pemberian HP 

dapat dilakukan:  dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa 

berupa apapun. Berdasarkan status tanah yang dapat diberikan HP itu, akan 

diketahui cara yang ditempuh untuk terjadinya HP.  

4.  Cara terjadinya 

Pasal 42 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: 

“(1)  Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak 

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian 

hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang 

Hak Pengelolaan. 

                                                         

       129  Pasal 1 ayat (2) PP No. 41 Tahun 1996 menyatakan: “Orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia 
memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.” 

130 Perhatikan Penjelasan Umum PP No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan:  
“Arahan bahwa orang asing tersebut harus berkedudukan tersebut dewasa ini dan untuk masa-masa 
yang akan datang perlu diperjelas dan dijabarkan lebih lanjut. Selain perkembangan keadaan dan 
kebutuhan yang wajar untuk memberi antisipasi terhadap keterbukaan yang lain merebak ke segala 
aspek kehidupan, praktek dalam bidang hukum perjanjian pada umumnya dan hukum pertanahan itu 
sendiri perlu dicermati. Arti daripada arahan mengenai keharusan untuk berkedudukannya di 
Indonesia, tampaknya kian perlu dijabarkan secara bijaksana. 
Secara konkrit, tidak perlu harus diartikan sama dengan tempat kediaman atau domisili. Di bidang 
ekonomi, misalnya; orang dapat memiliki kepentingan yang harus dipelihara tanpa harus 
menunggunya secara fisik, apalagi untuk waktu yang panjang dan secara terus menerus. 
Kemajuan di bidang teknologi transportasi dan komunikasi, memungkinkan orang memelihara 
kepentingan yang dimilikinya di negara lain tanpa harus menungguinya sendiri. Kadangkala, mereka 
cukup hadir secara berkala. Dalam keadaan seperti itu, yang mereka perlukan adalah fasilitas tempat 
tinggal atau hunian bila secara berkala tetapi teratur harus datang untuk mengurus atau memelihara 
kepentingannya. Dengan pertimbangan seperti itu, upaya untuk memperjelas makna "berkedudukan" 
tadi perlu dilakukan.” 
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(3) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian Hak 

Pakai atas tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaan diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Presiden.” 131 (Garis bawah dari penulis). 

Dengan demikian ada 2 (dua) cara terjadinya HP, yakni: (a) dengan 

pemberian hak di atas tanah negara dan pemberian hak atas usul pemegang Hak 

Pengelolaan dalam hal tanah yang dimohon di atas tanah Hak Pengelolaan, dan 

(b) pembebanan atau pendirian hak baru di atas HM. Dalam hal yang pertama, 

HP baru lahir setelah Keputusan Pemberian Hak itu didaftarkan; sedangkan 

dalam kasus kedua, HP sudah lahir pada saat pembuatan pendirian HP di atas 

HM dibuatkan akta PPATnya.  

5.  Peralihannya 

Pasal 43 UUPA menyatakan: 

“(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak 

pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang 

berwenang. 

(2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal 

itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.” (Garis bawah dari 

penulis) 

Selanjutnya, Pasal 54 PP No. 40 Tahun 1996 secara lebih lengkap 

menyatakan: 

                                                         

        131 Perhatikan juga Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA yang menyatakan: “Hak-hak atas tanah 
yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-
undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuak, 
anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan 
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak 
pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang 
dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.” Selanjutnya, Pasal VII 
Ketentuan Konversi UUPA menyatakan: 
“(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya 
Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada Pasal 20 ayat (1). 
(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada 

Pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang 
haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini. 

(3)  Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau 
tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.” 
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“(1) Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka tertentu dan Hak 

Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak 

lain. 

(2) Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut 

dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik 

yang bersangkutan. 

(3) Peralihan Hak Pakai terjadi karena:  

a. jual beli; 

b. tukar menukar; 

c. penyertaan dalam modal; 

d. hibah; 

e. pewarisan. 

(4) Peralihan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

(5) Peralihan Hak Pakai karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar 

menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta 

yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

(6) Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara 

Lelang. 

(7) Peralihan Hak Pakai karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat 

wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang 

berwenang. 

(8) Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari 

pejabat yang berwenang. 

(9)  Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan harus dilakukan dengan 

persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan. 

(10) Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Milik harus dilakukan dengan 

persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.” (Garis 

bawah dari penulis). 

Meskipun HP merupakan hak atas tanah dengan jangka waktu terbatas, 

namun kepada juga diberikan kewenangan untuk mengalihkan HP tersebut, 

dengan catatan setelah diperoleh izin dari pejabat yang berwenang (bagi HP di 
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atas tanah Negara), dari pemegang Hak Pengelolaan (bagi HP di atas Hak 

Pengelolaan) dan disetujui oleh pemegang HM (bagi HP di atas tanah HM). 

6.  Pembebanannya 

Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 ayat Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan: 

“Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),132 Hak Pakai 

atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan 

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak 

Tanggungan.” 133  Jadi HP yang sudah dimungkinkan sebagai obyek Hak 

Tanggungan masih hanya HP yang diberikan di atas tanah Negara, sedangkan 

pembebanan Hak Tanggungan pada HP pada HM, menurut ayat (3) dari Pasal 44 

UU No. 4 Tahun 1996, masih akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Namun 

ternyata, PP No. 40 Tahun 1996 juga belum ada mengatur kemungkinan HP yang 

didirikan di atas HM. Selain, HP di atas tanah Negara, PP tersebut hanya 

memungkinkan pembebanan Hak Tanggungan pada HP di atas Hak Pengelolaan. 

Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 53 PP No. 40 Tahun 1996, yang 

berbunyi: “(1) Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan 

dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.”134  

7.  Hapusnya 

Pasal 55 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: 

“(1) Hak Pakai hapus karena:  

                                                         

       132 Menurut ayat (1) Pasal 4 UU No. 4 Tahun 1996, hak atas tanah yang dapat dibebani Hak 
Tanggungan adalah: Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Selanjutnya, ayat (2) Pasal 
4 tersebut menyatakan: ”Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai 
atas tanah Negara yang menurut ketentuan yangberlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat 
dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.”  
       133 Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tersebut menyatakan: “Hak 
Pakai atas tanah Negara yang dapat dipindahtangankan meliputi Hak Pakai yang diberikan kepada 
orang perseorangan atau badan hukum untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan di dalam 
keputusan pemberiannya. Walaupun di dalam Pasal 43 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditentukan bahwa untuk memindahtangankan Hak Pakai atas 
tanah Negara diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, namun menurut sifatnya Ha Pakai itu 
memuat hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain. Izin yang diperlukan dari pejabat yang 
berwenang hanyalah berkaitan dengan persyaratan apakah penerima hak memenuhi syarat untuk 
menjadi pemegang Hak Pakai.”  
       134 Pasal 53 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: “Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) hapus dengan hapusnya Hak Pakai.”  
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a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian 

pemberiannya; 

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan 

atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:  

1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak 

dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau 

 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara 

pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian 

penggunaan Hak Pengelolaan; atau 

 3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yanag tetap; 

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktu berakhir; 

d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;  

e. ditelantarkan; 

f. tanahnya musnah; 

g. ketentuan Pasal 40 ayat (2), yakni subyeknya tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai subyek HP. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Pakai sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.” 

Berbagai cara hapusnya HP ini sama dengan cara berakhirnya hak atas 

tanah lainnya yang jangka waktunya tertentu, seperti HGU dan HGB. 

 

8.  Pembuktiannya 

Pasal 43 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: 

“(1) Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib didaftar dalam 

buku tanah pada Kantor Pertanahan. 
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(2) Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak 

didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan sertipikat 

hak atas tanah.” 

Selanjutnya, Pasal  44 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: 

“(1) Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh 

pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

(2)   Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. 

(3)  Hak pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat 

pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(4)  Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Pakai 

atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.” 

 

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa terjadinya HP dapat 

karena penetapan Pemerintah (Keputusan Pemberian Hak) dan dapat pula 

karena pendirian HP di atas HM (pemberian HP di atas HM dengan perjanjian 

pendirian hak). Terjadinya HP karena kedua cara tersebut wajib didaftarkan. 

Perbedaannya, pendaftaran pada HP yang terjadi karena penetapan Pemerintah, 

baik di atas tanah negara maupun di atas tanah Hak Pengelolaan berfungsi 

konstitutif, yakni menciptakan keadaan hukum baru dalam hal ini mengubah 

status dari tanah negara menjadi tanah HP. Fungsi pendaftaran HP yang terjadi di 

atas HM hanya untuk memperluas keberlakukan pembuktian, yakni agar 

mengikat pihak ketiga sejak pendaftaran HP tersebut. 

 

 

 

1. Bolehkah HP  diberikan di atas HGB? 

2. Bolehkah HP di atas HM diperpanjang? 

LATIHAN 
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3. Jelaskan perkembangan makna ’berdomisili di Indonesia’ bagi orang asing 

sebagai subjek HP. 

4. Bagaimanakah caranya membuat lembaga hukum Hak Pakai menarik bagi 

orang asing agar tidak terjadi penyelundupan hukum?  

5. Bolehkah HP dijadikan sebagai agunan? 

6. Apakah perbedaan fungsi pendaftaran tanah pada terjadinya HP karena 

penetapan pemerintah pada tanah negara, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah 

Hak Milik? 

7. Bagaimanakah ketersediaan lembaga hukum Hak Pakai untuk 

mengakomodasi kebutuhan tanah untuk kepentingan ibadah? 

8. Bagaimanakah pandangan Sdr terhadap wacana yang menginginkan agar 

kebutuhan terhadap lembaga hukum Hak Pengelolaan disalurkan dengan 

memberikan Hak Pakai? 

9. Siapakah subyek Hak Pakai bagi kepentingan Instansi Pemerintah? 

10. Hak Pakai yang bagaimanakah yang diperuntukkan bagi kepentingan kegiatan 

sosial? 

 

 

 

HP dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat pula untuk 

jangka waktu yang tidak terbatas. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

dan PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan HP, membawa pembaruan 

yang berarti terhadap eksistensi HP ini. Oleh karena setelah kedua peraturan ini, 

HP jangka waktunya dapat diberika 25 tahun dan dapat pula dijadikan sebagai 

objek Hak Tanggungan. 

 

 

 

1. Hak-hak lama yang tidak termasuk dikonversi menjadi Hak Pakai: 

(a) Hak vruchtgebruik dan gebruik. 

(b) Grant controleur. 

(c) Bruikleen. 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 
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(d) Ganggam bauntuak, anggaduh, bengkok, lungguh, dan pituwas. 

(e) Beheersrecht 

2. Kalau instansi Pemerintah akan membutuhkan tanah yang akan digunakan 

bagi pelaksanaan tugasnya, akan diberikan: 

(a) Hak Pengelolaan. 

(b) Hak Pakai. 

(c) Hak Pengurusan 

(d) Hak Pakai Khusus. 

(e) Haka Pakai Publik. 

3. WNA yang bagaimanakah yang boleh sebagai subjek Hak Pakai? 

(a) Memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia. 

(b) Berkedudukan di Indonesia. 

(c) Mempunyai pendapatan yang tinggi. 

(d) Mempunyai Kartu Tanda Penduduk Indonesia. 

(e) Mempunyai pendapatan tetap di Indonesia. 

4. Apakah orang asing (WNA) dapat memperpanjang jangka waktu Hak Pakai 

yang dipunyainya? 

(a) Tidak dapat. 

(b) Dapat. 

(c) Dapat dan tidak dapat. 

(d) Dapat jika memiliki pendapatan yang tinggi. 

(e) Dapat jika kedudukannya di Indonesia masih dalam jangka waktu lama. 

5. Bolehkah Partai Politik sebagai subjek Hak Pakai? 

(a) Boleh jika Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu. 

(b) Boleh jika Hak Pakai dengan jangka waktu tidak tertentu. 

(c) Tidak boleh karena belum ditunjuk undang-undang. 

(d) Tidak boleh karena masa-hidup Partai Politik belum jelas. 

(e) Tidak boleh karena Partai Politik tidak membutuhkan hak atas tanah. 

6. Bagaimanakah keluasan peruntukan Hak Pakai (HP) dibandingkan dengan 

Hak Guna Bangunan (HGB)? 

(a) HP lebih luas daripada HGB. 

(b) HGB lebih luas daripada HP. 
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(c) Sama luasnya. 

(d) HP lebih luas dalam keadaan tertentu. 

(e) HGB lebih luas dalam keadaan tertentu. 

7. Apakah HP dapat sebagai objek Hak Tanggungan? 

(a) Tidak dapat karena tidak ditunjuk UUPA. 

(b) Dapat karena ditunjuk oleh UU Hak Tanggungan. 

(c) Tidak dapat karena jangka waktunya sangat terbatas. 

(d) Tidak dapat karena tidak populer. 

(e) Tergantung kemauan pihak perbankan. 

8. Di bawah ini yang tidak termasuk sebagai isi kewenangan dari HP: 

(a) Menggunakan tanah. 

(b) Menjadikan tanah sebagai agunan. 

(c) Mengalihkan tanah HP kepada yang berwenang. 

(d) Mendirikan Hak Sewa di atas HP. 

(e) Menghibahkan  tanah HP tersebut. 

9. Apakah perbedaan HP dengan Pinjam Pakai (PP)? 

(a) HP merupakan hak atas tanah, sedangkan PP bukan merupakan hak atas 

tanah. 

(b) HP boleh menggunakan tanahnya selama masih belum berakhir jangka 

waktunya, sedangkan PP sewaktu-waktu dapat diminta pemegang hak 

atas tanah untuk mengosongkan tanah. 

(c) Tidak ada perbedaan di antara keduanya. 

(d) Sama-sama hak atas tanah, tetapi PP lebih kuat. 

(e) Sama-sama hak atas tanah, tetapi HP lebih kuat. 

10.  HP tidak dapat terjadi karena:  

(a) Penetapan Pemerintah. 

(b) Ketentuan Konversi. 

(c) Pendirian hak di atas Hak Milik. 

(d) Penetapan Pemerintah setelah mendapat persetujuan pemegang Hak 

Pengelolaan. 

(e) Penetapan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari pemegang 

Hak Milik. 
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HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN 

 

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat didambakan melalui segala 

usaha atau upaya adalah pemukiman atau papan yang penyediaannya menjadi 

kewajiban negara dimana manusia tersebut tercatat sebagai warga negara dari 

sebuah entitas negara yang bersangkutan. Disadari bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi kemampuan negara menyediakan perumahan/pemukiman bagi 

segenap warga negaranya. Skenario yang dirancang pemerintah terutama berkaitan 

dengan semakin mahal dan terbatasnya lahan pada lokasi yang infrastrukturnya 

telah terbangun adalah kebijakan pembangunan rumah susun menjadi salah satu 

pilihan yang menarik dilakukan baik pemerintah maupun pengusaha properti. Pasal 

4 ayat (1) UUPA yang berbunyi “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain serta badan-badan 

hukum”. 

Regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang telah diganti dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

 

A. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DALAM HUKUM AGRARIA 

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, yang 

sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Perumahan dan 

pemukiman tidak dapat hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup tetapi lebih 

merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk 

MODUL 

VI 
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masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jadi diri.135 Untuk memenuhi 

kebutuhan rakyat akan perumahan dan pemukiman yang dapat terjangkau oleh 

masyarakat berpenghasilan rendah dan atau untuk memenuhi tuntutan/pemenuhan 

pola hidup modern dan pemukiman modern, pemerintah selalu dihadapkan pada 

permasalahan keterbatasan luas tanah yang tersedia untuk pembangunan terutama 

di daerah perkotaan yang berpenduduk padat. Untuk meningkatkan daya guna dan 

hasil guna tanah yang jumlahnya terbatas tersebut, terutama bagi pembangunan 

perumahan dan pemukiman, serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di 

daerah yang berpenduduk padat, maka perlu adanya pengaturan, penataan dan 

penggunaan atas tanah, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak. 

Menyadari kenyataan tersebut, perlu dikembangkan suatu konsep 

pembangunan perumahan yang dapat dihuni secara bersama-sama dalam suatu 

bangunan bertingkat, yang dibagi-bagi atas bagian-bagian secara terpisah, baik 

vertikal atau horizontal untuk masing-masing penghuni (keluarga).136 Arie Sukanti 

Hutagalung berpendapat bahwa: “dengan demikian di kota-kota besar perlu 

diarahkan pembangunan perumahan dan pemukiman yang terutama sepenuhnya 

pada pembangunan rumah susun”.137 

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan 

masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang 

jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat 

mengurangi pembukaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota untuk lebih lega 

dan dapat digunakan sebagai suatu cara peremajaan kota bagi daerah-daerah 

kumuh.138 

Dalam rangka penguatan regulasinya, telah ditetapkan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang telah diperbarui dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 

20 Tahun 2011, Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

                                                         
135 Hutagalung, Arie Sukanti, et.al/dkk, 1994, Condominium dan Permasalahnnya, Suatu Rangkuman 
Materi Perkuliahan, Elips Project-FH-UI, Jakarta, Hlm. 1. 
136

 Badan Pertanahan Nasional, 1989, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Jakarta, Hlm. 60. 
137 Hutagalung, Arie Sukanti, et.al/dkk, op.cit., Hlm 3. 
138 Ibid. 
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fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-

satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama 

untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan 

tanah bersama.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa rumah susun secara 

yuridis merupakan bangunan gedung bertingkat, yang senantiasa mengandung 

sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama yang penggunaannya untuk hunian 

atau bukan hunian, secara mandiri atau terpadu  sebagai satu kesatuan sistem 

bangunan. Dengan demikian berarti tidak semua bangunan gedung bertingkat dapat 

disebut sebagai rumah susun, tetapi setiap rumah susun adalah selalu bangunan 

gedung bertingkat.139 Sedangkan yang dimaksud dengan satuan rumah susun diatur 

dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2011 yaitu Satuan rumah susun yang 

selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya 

digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan 

mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Sedangkan pengertian hak milik 

atas satuan rumah susun ini diatur dalam Pasal 46 UU ini. Disebutkan  bahwa Hak 

kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat 

perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda 

bersama, dan tanah bersama.  

Dan untuk kepemilikan sarusun tersebut akan diterbitkan sertipikat sebagai 

tanda bukti hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 20 Tahun 2011, 

Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda 

bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak 

pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah 

hak pengelolaan. 

Melalui keberadaan undang-undang ini, menciptakan dasar hukum hak milik 

atas satuan rumah susun yang meliputi: 

1. Hak milik perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan 

secara terpisah; 

2. Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun; 

3. Hak bersama atas benda-benda; 
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4. Hak bersama atas tanah yang semuanya merupakan satu kesatuan hak 

yang secara fungsional tidak terpisah. 

 

Berkaitan dengan pengertian Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

(selanjutnya disebut HMSRS), Boedi Harsono memberikan penjelasan: 

“bukan hak atas tanah, tetapi berkaitan dengan tanah. Hak pemilikan atas 

satuan rumah susun itu disebut Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang 

bersifat perorangan dan terpisah dan juga meliputi hak pemilikan bersama 

atas apa yang disebut “bagian bersama”, “tanah bersama” dan “benda 

bersama”, terpisah dengan pemilikan satuan rumah susun. Bagian-bagian 

yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah tersebut diberi sebutan 

satuan rumah susun. Satuan rumah susun ini harus mempunyai sarana 

penghubung ke jalan umum, tanpa menganggu dan tidak boleh melalui 

satuan rumah susun yang lain”.140 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa di dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, terdapat 2 unsur kepemilikan, yaitu 

pemilikan perseorangan yang dapat dimiliki secara terpisah dan unsur pemilikan 

bersama. Dalam unsur pemilikan bersama, terdapat pemilikan hak bersama atas 

bagian-bagian, hak bersama atas benda-benda, dan hak bersama atas tanah yang 

merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tak terpisahkan dengan hak 

milik perseorangan atas satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah dari 

bangunan rumah susun dimaksud. Hak milik atas satuan rumah susun sekalipun 

terdapat unsur pemilikan tanah yaitu berupa tanah bersama, tetapi belum diatur 

secara eksplisit dalam Uandang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) karena merupakan lembaga hukum baru yang 

lahir jauh sesudah lahirnya UUPA. 

 

                                                                                                                                                                 
139

 Badan Pertanahan Nasional, op.cit.Hlm. 61. 
140 Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 
Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta, Hlm.348. 
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B. KONSEPSI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DALAM HUKUM 

AGRARIA 

Perumahan merupakan salah satu unsur penting dalam strategi 

pengembangan wilayah yang menyangkut aspek-aspek yang luas di bidang 

kependudukan, dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan 

sosial dalam rangka pemantapan Ketahanan Nasional. Dari hal-hal tersebut di atas, 

jelaslah bahwa perumahan merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat 

dirasakan di seluruh wilayah tanah air, terutama di daerah pekotaan yang 

berkembang pesat. 

Penyelenggaraan rumah susun di Indonesia bertujuan bertujuan untuk:  

a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau 

dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta 

menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan 

ekonomi, sosial, dan budaya;  

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, 

serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam 

menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan 

seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan; 

c. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman 

kumuh; 

d. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, 

efisien, dan produktif; 

e. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan 

penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan 

pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama 

bagi MBR; 

f. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan 

rumah susun; 

g. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan 

terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, 



 128 

harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan 

dan permukiman yang terpadu; dan 

h. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, 

pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. 

Adapun pembangunan sarusun dilaksanakan dengan berlandaskan asas-asas 

kesejahteraan, keadilan dan pemerataan,  kenasionalan, keterjangkauan dan 

kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, 

kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan 

berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan,  dan keamanan, 

ketertiban, dan keteraturan.  

 

1. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Menurut Hukum Adat 

Hak atas tanah dalam hukum adat dapat dibagi atas 3 (tiga) hal 

sebagaimana dikemukakan oleh R. Roestandi Ardiwilaga, yaitu:141 

a. Hak persekutuan hukum, hak ulayat, termasuk di dalamnya hak 

pembukaan hutan dan hak mengumpulkan hasil hutan (verzamel atau 

kaprecht). 

b. Hak-hak perseorangan, yaitu diantaranya hak milik, hak memungut hasil 

tanah (genotrecht), hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu 

(voorkeurrecht), hak wenang beli (naastingsrecht), dan hak pejabat adat 

(ambtelijtrecht). 

c. Perbuatan-perbuatan hukum yang berwujud: pemindahan hak, dan 

perjanjian. 

Lebih lanjut, van vollenhoven dalam ardiwilaga mengatakan bahwa 

sifat hak ulayat terhadap hak perseorangan, yaitu bahwa salah satu sifat hak 

ulayat ialah perhubungan timbal balik (mulur-mungkret) antara hak ulayat 

dan hak perseorangan.142 Ter Haar berpendapat bahwa dari keempat hak 

adat (hak ulayat, hak terdahulu, hak menikmati, dan hak milik), maka hak 

menikmati mempunyai 2 unsur pemilikan, yaitu milik perseorangan, berupa 

                                                         
141

 Ardiwilaga, R. Roestandi. 1962.Hukum Agraria Indonesia dalam teori dan praktek, cetakan kedua, 
N.V. Masa Baru, Jakarta. Hlm. 17-18. 
142 Ibid. Hlm 33. 
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segala sesuatu yang dihasilkan/karya dari orang tersebut dan pemilikan 

bersama berupa tanah hak ulayat.143 Hak menikmati tersebut sesuai dengan 

asas hukum adat yang disebut dengan asas pemisahan horizontal, dimana 

bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Lebih lanjut 

Boedi Harsono menjelaskan “perbuatan hukum mengenai tanah, tidak 

dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang empunya 

tanah. Jika perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan 

tanamannya, maka hal itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang 

membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.144 

Dalam tanah ulayat, juga terdapat bagian-bagian tertentu yang 

dipergunakan untuk keperluan bersama. Sebut saja seperti untuk kuburan, 

hutan cadangan bagi persediaan bahan kayu tukang kayu dan perkakas 

rumah, tanah jabatan, jalan dan lain-lain. Jadi dalam tanah ulayat/ milik 

persekutuan adalah tanah bersama masyarakat hukum yang bersangkutan 

yang didalamnya terdapat milik-milik pribadi anggota persekutuan, namun 

tidak dapat ditentukan secara jelas mengenai letak dan begitu juga luasannya 

atau dengan kata lain tanah bersama yang tidak terpisahkan. 

Hak milik atas satuan rumah susun menurut hukum adat merupakan suatu 

hak atas tanah yang merupakan hasil modifikasi dari hukum adat oleh UU No. 

20 Tahun 2011, yaitu hak perseorangan berupa satuan rumah susun yang 

bukan merupakan hak atas tanah, menjadi terkait dengan hak atas tanah 

berupa tanah bersama, dan mengandung prinsip-prinsip yang diperkenankan 

UUPA. Dalam HMSRS, pemilikan perseorangan berupa satuan rumah susun, 

tidak serta merta memiliki tanah tempat gedung satuan rumah susun 

dibangun, melainkan tanah tersebut adalah milik bersama yang tidak 

terpisahkan dari para pemilik satuan rumah susun yang bersangkutan 

sedangkan besaran pemilikan dari masing-masing pemilik rumah susun 

ditentukan oleh nilai perbandingan proporsional dan tanah dimaksud disebut 

                                                         
143

 Ter Haar, B. 1960. Asas-asas dan susunan hukum adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), 
terjemahan K.Ng. SoebaktiPoesponoto. Jakarta: Pradnja Paramita. Hlmn 59-60. 
144 Harsono, Boedi. 2005. Op.Cit. Hlmn 20-21. 
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tanag bersama. Sehingga ini sangat sesuai dengan pemilikan menurut hukum 

adat yang menganut asas pemisahan horizontal. 

 

2. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Hukum Tanah Nasional 

Hak Milik Satuan Rumah Susun lahir jauh setelah lahirnya UUPA. 

Secara eksplisit pengaturan HMSRS tidak tercantum dalam UUPA, namun 

secara implisit terdapat pada pengaturan: 

a. Penjelasan Umum angka III (1) UUPA yang menyatakan “kiranya dapat 

ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik 

yang dapat dipunyai seseorang baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (Pasal 4 jo Pasal 20).” 

b. Pasal 6 UUPA menyatakan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi 

sosial”. hal ini senada dengan konsep rumah susun dimana terdapat 

pengertian tanah bersama. 

c. Pasal 16, 20, 35 dan 41 UUPA yaitu hal yang berkaitan dengan hak-hak 

atas tanah. Dimana rumah susun dapat dibangun diatas hak milik, hak 

guna bangunan, hak pakai diatas tanah negara, atau hak pakai diatas hak 

pengelolaan. 

d. Pasal 19 tentang pendaftaran tanah. 

e. Pasal 20 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 43 UUPA tentang peralihan 

HM, HGB, HP. 

f. Pasal 21, 36 dan Pasal 42 tentang subyek hukum HAT yang juga harus 

dipenuhi oleh pemegang hak atas tanah bersama. 

g. Pasal 25 dan 39 tentang hak tanggungan. 

h. Pasal 26, 35, dan 43 tentang jual beli, penukaran, hibah, pemberian 

dengan wasiat. 

Dari uraian diatas nampak bahwa hal-hal yang diatur dalam UUPA terhadap 

hak atas tanah, berlaku juga untuk HMSRS walaupun pengaturan jelasnya 

berdasar UU No. 20 Tahun 2011. 

 

1) Pembangunan Rumah Susun 

a) Pengertian 
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Istilah untuk menyebut rumah susun di berbagai negara berbeda-beda, 

diantaranya: 

(1) Kondominium, merupakan istilah yang dikenal dalam sistem 

hukum negara italia. 

(2) Joint property, istilah yang digunakan di negara inggris dan 

amerika. 

(3) Strata title, istilah yang digunakan di negara singapura dan 

australia.145 

Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2011 mengamanatkan Negara bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya 

dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam rangka menentukan perencanaan 

pembangunan rumah susun, penetapan zonasi dan lokasinya dilakukan 

dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau 

daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

 

b) Subyek 

Rumah susun dapat dibagi dalam 4 jenis: 

(1) Rumah susun umum.  

Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. Pembangunannya dapat dilakukan oleh setiap orang 

termasuk lembaga nirlaba dan badan usaha dengan 

kemudahan/bantuan pemerintah. 

(2) Rumah susun khusus 

Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan 

untuk memenuhi kebutuhan khusus. Pelaksanaannya dapat dilakukan 

oleh lembaga nirlaba dan badan usaha. 

(3) Rumah susun negara. 

Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan 

                                                         
145 Koeswahyono, Imam. Op.cit. Hlm.6. 
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keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau 

pegawai negeri.  

(4) Rumah susun komersial 

Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan 

untuk mendapatkan keuntungan. Dapat dilaksanakan oleh setiap 

orang dengan kewajiban menyediakan 20 % dari luas lantai rumah 

susun komersial yang dibangun untuk rumah susun umum. Dan dapat 

dilakukan di dalam lokasi atau diluar lokasi rumah susun 

komersialnya dalam kabupaten/kota yang sama. 

 

c) Obyek 

Pembangunan Rumah Susun dapat dilakukan di atas tanah dengan 

status: 

a. hak milik; 

b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan 

c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. 

Selain itu untuk rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat 

dibangun dengan:  

a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau  

b. pendayagunaan tanah wakaf  

Atas barang milik negara/ daerah berupa tanah dan tanah 

wakaf,dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan.  

Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah 

susun dilakukan dengan perjanjian tertulis dengan pejabat berwenang. 

Jangka waktu sewa atas tanah tersebut diberikan selama 60 (enam 

puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis. Selain itu 

penetapan tarif sewa atas tanah dilakukan oleh Pemerintah untuk 

menjamin keterjangkauan harga jual sarusun umum bagi MBR.  

 

Dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun, 

dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:  
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a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai 

negara;  

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;  

c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas 

tanah;  

d. pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa 

tanah; 

e. pendayagunaan tanah wakaf;  

f. pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar; 

dan/atau  

g. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.  

 

Pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah hak guna 

bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan, pelaku pembangunan 

wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas 

hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan. Dalam 

membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan 

rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama. Pemisahan rumah susun  wajib dituangkan dalam bentuk 

gambar dan uraian. Ini menjadi dasar untuk menetapkan Nilai 

Perbandingan Proporsional (NPP), SHM sarusun atau Sertifikat 

Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) sarusun, dan perjanjian 

pengikatan jual beli. Gambar dan uraian dibuat sebelum pelaksanaan 

pembangunan rumah susun dan disahkan oleh bupati/walikota. 

Undang-undang menentukan adanya beberapa syarat dalam 

rangka pembangunan rumah susun. Diantaranya meliputi:  

a. persyaratan administratif yang meliputi status hak atas tanah dan IMB. 

b. persyaratan teknis meliputi tata bangunan dan keandalan bangunan. 

c. persyaratan ekologis meliputi keserasian dan keseimbangan fungsi 

lingkungan. 
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2) Penguasaan, penggunaan, dan pengelolaan 

a) Penguasaan 

Penguasaan sarusun pada rumah susun umum dapat dilakukan 

dengan cara dimiliki atau disewa, yaitu melalui cara pinjam pakai atau 

melalui sewa. Dan atas bentuk penguasaan tersebut, diterbitkan bukti 

penguasaannya baik berupa sertifikat maupun melalui perjanjian 

sewa. 

(1) Pemilikan 

Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun 

yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama 

atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Hak 

atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama 

dihitung berdasarkan atas NPP. Serta sebagai tanda bukti 

kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna 

bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna 

bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan 

diterbitkan SHM sarusun. SHM sarusun dapat dijadikan jaminan 

utang dengan dibebani hak tanggungan. Sebagai tanda bukti 

kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah 

berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan 

SKBG sarusun. Setiap orang yang memiliki sarusun umum hanya 

dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal:  

(1) pewarisan;  

(2) perikatan kepemilikan rumah susun setelah jangka waktu 20 

(dua puluh)   tahun (dengan badan pengelola); atau  

(3) pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat 

keterangan pindah dari yang berwenang. 

 

(2) Penyewaan 

Setiap orang dapat menyewa sarusun. Penyewaan sarusun 

meliputi hak orang perseorangan atas sarusun dan pemanfaatan 

terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama  
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Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari pemerintah 

hanya dapat dimiliki atau disewa oleh MBR (Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah). 

 

b) Penggunaan 

Penggunaan sarusun dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu hunian 

dan campuran.Penggunaan rumah susun tersebut dapat berubah dari 

fungsi hunian ke fungsi campuran karena perubahan rencana tata 

ruang. Perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan rencana 

tata ruang menjadi dasar mengganti sejumlah rumah susun dan/atau 

memukimkan kembali pemilik sarusun yang dialihfungsikan. Pihak 

yang melakukan perubahan fungsi rumah susun tersebut wajib 

menjamin hak kepemilikan sarusun. Setiap orang yang menempati, 

menghuni, atau memiliki sarusun wajib memanfaatkan sarusun sesuai 

dengan fungsinya. 

 

c) Pengelolaan 

Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, 

pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan 

tanah bersama.  

Pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan oleh pengelola yang 

berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun 

khusus, dan rumah susun negara. Dalam menjalankan pengelolaan, 

pengelola berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan. Biaya 

pengelolaan dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara 

proporsional. Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemilik 

sarusun terhadap rumah susun yang tidak laik fungsi dan tidak dapat 

diperbaiki serta dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan 

bangunan rumah susun dan/atau lingkungan rumah susun. 

Peningkatan kualitas rumah susun selain diatas dapat dilakukan atas 

prakarsa pemilik sarusun. Sehingga tujuan pendirian sarusun dalam 
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rangka memperoleh kualitas hunian yang layak bagi masyarakat dapat 

tercapai. 

 

 

 

1. Jelaskan bahwa keberadaan rumah susun sebagai upaya mengatasi 

keterbatasan tanah dalam menyediakan pemukiman layak bagi masyarakat ! 

2. Jelaskan pengertian bahwa dalam bangunan rumah susun distrukturkan 

secara fungsional baik vertikal maupun horizontal  ? 

3. Bagaimanakah cara untuk memastikan bahwa pembangunan rumah susun 

dan pemilikan satuan rumah susun dilindungi dan memiliki kepastian hukum? 

4. Jelaskan bagaimana cara pembebanan hak milik atas satuan rumah susun ? 

5. Jelaskan bahwa dalam rumah susun, terdapat bagian yang dapat dimiliki 

secara pribadi dan yang menjadi milik bersama warga rumah susun ! 

 

 

 

Perumahan dan pemukiman tidak dapat hanya dilihat sebagai sarana 

kebutuhan hidup tetapi lebih merupakan proses bermukim manusia dalam 

menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jadi 

diri. Menyadari kenyataan tersebut, perlu dikembangkan suatu konsep 

pembangunan perumahan yang dapat dihuni secara bersama-sama dalam suatu 

bangunan bertingkat, yang dibagi-bagi atas bagian-bagian secara terpisah, baik 

vertikal atau horizontal untuk masing-masing penghuni (keluarga). rumah susun 

secara yuridis merupakan bangunan gedung bertingkat, yang senantiasa 

mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama yang penggunaannya 

untuk hunian atau bukan hunian, secara mandiri atau terpadu  sebagai satu kesatuan 

sistem bangunan. Di dalam bangunan rumah susun akan terbagi atas kepemilikan 

pribadi yang dimungkinkan terhadap satuan rumah susunnya serta hak bersama atas 

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Konsep ini serupa dengan 

konsep dalam hukum tanah adat yang memungkinkan kepemilikan komunal untuk 

dapat dimohon dalam bagian-bagian tanah yang dimiliki secara pribadi. 

LATIHAN 

RANGKUMAN 
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Hak milik satuan rumah susun yang ada pada tiap-tiap bagian rumah susun, 

meskipun bukan merupakan salah satu bentuk hak atas tanah, namun atasnya dapat 

diperlakukan selayaknya hak atas tanah. Diantaranya wajib didaftarkan, dapat 

dibebani hak tanggungan, dan dapat dialihkan. 

 

 

 

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pembangunan 

rumah susun adalah ? 

(a) Jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah setiap tahun 

(b) Sulitnya pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia 

(c) Terbatasnya jumlah tanah sementara kebutuhan pemukiman terus 

bertambah 

(d) Sebagai implementasi asas pemisahan horizontal 

 

2. Sebutkan bagian rumah susun yang dapat dimiliki secara pribadi ! 

(a) Satuan rumah susun 

(b) Tempat parkir 

(c) Sarana olah raga 

(d) Tanah tempat pendirian rumah susun 

 

3. Sertifikat hak milik satuan rumah susun merupakan bukti ? 

(a) Kepemilikan rumah susun 

(b) Kepemilikan satuan rumah susun 

(c) Kepemilikan tanah rumah susun 

(d) Kepemilikan fasilitas dalam rumah susun 

 

4. Berikut ini adalah tanah-tanah yang dapat digunakan untuk pendirian satuan 

rumah susun, kecuali 

(a) tanah hak milik 

(b) hak guna bangunan/hak pakai di atas tanah negara 

(c) hak guna bangunan/hak pakai di atas tanah hak pengelolaan 

TES FORMATIF 
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(d) tanah hak guna usaha 

 

5. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hal-hal di bawah ini, kecuali 

(a) bagian bersama 

(b) benda bersama 

(c) tanah bersama 

(d) satuan-satuan rumah susun 

 

6. Filosofi asas pemisahan horizontal dalam hukum adat mendasari pelaksanaan 

pembangunan rumah susun dan kepemilikan satuan rumah susunnya 

(a) Dalam rumah susun dipisahkan antara pemilikan tanah dengan apa yang 

ada diatasnya 

(b) Dalam rumah susun dikenal adanya pemilikan secara 

pribadi/perseorangan dan pemilikan bersama 

(c) Rumah susun dilengkapi dengan segala fasilitas yang lengkap  

(d) Pembangunan rumah susun harus memperhatikan rencana tata ruang 

dan keberlanjutan lingkungan 

 

7. Berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan 

penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun, kecuali 

(a) pendayagunaan tanah wakaf 

(b) pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar 

(c) pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum 

(d) pemanfaatan jalur hijau yang tidak digunakan untuk pemukiman  

 

8. Kejelasan status hak atas tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

merupakan syarat pembangunan rumah susun yang berupa? 

(a) Syarat administratif 

(b) Syarat teknis 

(c) Syarat ekologis 

(d) Syarat perijinan 
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9. Berikut ini pengkategorian jenis rumah susun yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Rumah Susun, kecuali 

(a) Rumah susun umum 

(b) Rumah susun khusus 

(c) Rumah susun negara 

(d) Rumah susun sederhana 

 

10. Apakah akibat yang sering ditimbulkan oleh perubahan rencana tata ruang ? 

(a) Perubahan penggunaan rumah susun dari hunian menjadi campuran 

(b) Penambahan fungsi taman pada areal rumah susun 

(c) Proses pembangunan rumah susun menjadi lama dan biaya mahal 

(d) Diperlukan kantor pengelola yang permanen untuk mengurus rumah 

susun 

 

 

 

Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban Saudara yang 

benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

                     Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

 Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100% = Sangat Baik; 

80 -  90%   = Baik; 

70 -   80%  = Cukup; 

≤ 70%  =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat 

meneruskan pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan 

Saudara masih  kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan 

belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  

TINDAK LANJUT 
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TANAH WAKAF 

 

 

A. WAKAF DALAM SISTEM HUKUM ISLAM 

Berbicara tentang perwakafan tanah, maka akan sangat kental dengan 

dengan konsepsi tentang wakaf di dalam hukum islam yang merupakan cikal-

bakal terbentuknya lembaga ini. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf adalah 

merupakan cabang yang terpenting dalam hukum islam, sebab terjalin ke 

dalam seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial hukum 

muslimin.146  

Kata Wakaf berasal dari kata waqafa’ yang bermakna berhenti atau diam di 

tempat atau tetap berdiri atau penahanan. Pengertian wakaf menurut 

beberapa pakar diantaranya: 

1. Abu Hanifah. Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan 

pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, untuk tujuan-tujuan 

amal saleh.147 

2. Maulana Muhammad Ali. Wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi 

untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan 

orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.148 

3. Naziroeddin Rachmat. Harta wakaf adalah suatu barang yang sementara 

asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan 

yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap 

barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan 

dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan 

syariat.149 

                                                         
146 Asaf. AA Fyzee, outlines of Muhammad Law. 
147

 Ibid 
148 Maulana Muhammad Ali, De Relegie van den Islam. 1955. Hlm 495. 
149 Naziroeddin Rahmat, Harta Wagaf, 1964. Hlm 31. 

MODUL 

VII 
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Hukum islam meyakini bahwa wakaf memiliki keutamaan yang lebih tinggi 

daripada bersedekah/ berderma biasa. Yaitu karena harta wakaf ini kekal dan 

terus menerus selama harta tersebut tetap menghasilkan atau produktif. 

Wakaf sebagai harta yang kekal yang menjadi sumber kekayaan membiayai 

kegiatan kemasyarakatan dalam islam maupun untuk mendirikan tempat 

ibadah. 

Menurut hukum islam, untuk adanya wakaf harus memenuhi 4 rukun, yaitu: 

1. Ada orang yang berwakaf (wakif); 

2. Ada sesuatu atau harta yang akan diwakafkan (mauquf); 

3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu (al mauquf alaihi); 

4. Ada ‘aqad sebagai pernyataan saling menerima harta wakaf dari tangan 

wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf alaihi). 

Sedangkan untuk syahnya suatu wakaf harus memenuhi 3 syarat masing-

masing: 

1. Wakaf bersifat terus menerus/ kekal. Artinya tidak boleh dibatasi dengan 

suatu jangka waktu tertentu. 

2. Wakaf dilakukan secara tunai, karena memindahkan hak milik pada waktu 

terjadi wakaf itu. 

3. Dalam wakaf disebutkan dengan jelas kepada siapa diwakafkan. 

Sebagai penerima wakaf, dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu bersifat 

perseorangan dan bersifat bersama atau umum seperti badan-badan sosial 

islam.Mengenai status tanah wakaf ini terdapat beberapa perbedaan 

pendapat di kalangan umat islam. Menurut imam syafi’i, wakaf adalah suatu 

ibadah yang disyariatkan. Wakaf telah berlaku syah pada saat wakif 

menyatakan dengan perkataan “saya telah wakafkan ...” sekalipun tanpa 

diputuskan oleh hakim. Atas harta yang telah diwakafkan, wakif tidak berhak 

lagi meskipun harta itu tetap ditangannya atau dimilikinya. Sedangkan 

menurut Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum 

memutuskan/mengumumkan bahwa harta tersebut sebagai harta wakaf. 

Apabila diikrarkan bahwa “bilamana saya telah meninggal maka harta saya 

ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah...”. maka dengan meninggalnya 

wakif, barulah harta yang ditinggalkan tersebut jatuh menjadi harta wakaf. 



 142 

Dan pada saat harta tersebut diwakafkan, maka itu telah menjadi kepunyaan 

allah bukan milik wakif lagi dan bukan pula menjadi hak milik tempat 

berwakaf. 

Apakah harta wakaf dapat dipindahtangankan? Seperti telah disebutkan di 

depan, bahwa dalam wakaf hanya manfaatnya yang diambil tetapi benda 

asalnya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dijual, diwariskan, maupun 

diberikan kepada pihak lain/ dihibahkan. Jadi harta wakaf itu bersifat kekal. 

Namun apabila harta wakaf tidak bisa memberikan manfaat lagi, maka ia bisa 

dijual. Tidak ada halangan dalam menjual harta wakaf yang tidak 

memberikan manfaat lagi, dengan catatan bahwa penjualannya dipakai untuk 

membeli harta yang dijadikan wakaf juga. Jadi harta wakaf harus tetap kekal 

dan tidak boleh hilang. 

 

B. WAKAF DALAM SISTEM HUKUM ADAT 

Pada hakekatnya lembaga wakaf berasal dari hukum islam, namun 

kenyataannya seolah-olah sudah merupakan kesepakatan dikalangan para 

ahli hukum kita untuk memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat 

Indonesia. Hal ini karena sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di 

dalam masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum 

yang timbul sebagai hukum adat/kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka.  

Menurut Ter Haar wakaf merupakan suatu lembaga hukum islam yang telah 

diterima (gerecipieerd) dibanyak daerah di nusantara ini.150 Di samping istilah 

wakaf sebagai terminologi yuridis aslinya dikalangan para ahli hukum Belanda 

dahulu dikenal pula istilah Vrome Stichting. Pada tahun 1922 Mr. Dr. 

Koesoema Atmadja telah menyusun suatu disertasi pada Universitas Leiden 

di bawah pimpinan Bapak hukum Adat Prof. Mr. Van Vollenhoven berkenaan 

dengan lembaga wakaf ini, dengan judul “Mohammedaansche Vrome 

Stichtingen”. Menurut pendapatnya bahwa sekalipun masalah tentang wakaf 

didasarkan pada ketentuan dan ajaran Agama Islam akan tetapi lembaga 

wakaf ini sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan agama islam. Pada 

saat itu (tahun 1922) ia menunjukkan ada beberapa jenis wakaf yang tidak 
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dikuasai/ tunduk oleh aturan-aturan hukum islam, sebagai contoh yang ada 

di beberapa daerah: 

1. Pada suku Badui di Cibeo Banten Selatan, dikenal huma serang. Huma 

adalah ladang-ladang yang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan 

hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. 

2. Di Pulau Bali juga terdapat semacam lembaga wakaf dimana terdapat 

tanah dan barang-barang lain seperti benda-benda perhiasan untuk pesta 

yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana. 

3. Di Lombok Barat terdapat tanah yang dinamakan Tanah  Pareman, yaitu 

tanah negara yang dibebaskan dari pajak (landrente) yang diserahkan 

kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan 

bersama.151 

Menurut Dr. Koesoema Atmadja, wakaf menurut hukum adat adalah suatu 

perbuatan hukum denagn perbuatan mana suatu barang /barang keadaan 

telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, 

guna kepentingan seseorang/orang tertentu atau guna seseorang 

maksudnya/tujuan/barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.152 

Menurut Ter Haar wakaf ini adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang 

bersifat tersendiri dan dipandang dari suatu sudut tertentu bersifat rangkap. 

Maksud bersifat rangkap adalah perbuatan itu di satu pihak adalah perbuatan 

mengenai tanah atau benda-benda yang menyebabkan obyek itu mendapat 

kedudukan hukum yang khusus, tetapi di lain pihak perbuatan itu 

menimbulkan suatu badan dalam hukum adat ialah suatu badan hukum 

(rechtspersoon) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai 

subyek hukum (rechts subject).153 Jadi melalui proses perwakafan ini suatu 

barang yang diwakafkan telah dikeluarkan dari lalu lintas hukum, sehingga 

tidak mungkin lagi untuk diikutsertakan dalam berbagai transaksi hukum. 

proses pengalihan suatu barang tersebut juga menyebabkan perubahan 

                                                                                                                                                                 
150 Ter Haar . Asas dan susunan Hukum Adat. Hlm 136. 
151

 Koesoema Atmadja. 1922. Mohammedaansche Vrome Stichtings. Leiden. 
152 Ibid. hlm 11. 
153 Ter Haar. Op.cit. 
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dalam status hukum dari semula sebagai obyek hukum menjadi subyek 

hukum yang berstatus sebagai badan hukum menurut hukum adat.154 

Di kalangan para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat tentang masalah 

perwakafan ini. Ada yang menyetakan bahwa perbuatan serupa itu hanya 

diperkenankan untuk tujuan tertentu yang bersifat ibadah dan shaleh. 

Adapula pendapat yang memungkinkan orang untuk mewakafkan tanah dan 

benda lainnya untuk sembahyang asalkan tidak bertentangan dengan 

ketentuan agama islam. Pada umumnya wakaf dapat dibedakan dalam 2 

macam:155 

1. Wakaf yang berupa tanah/ perumahan untuk masjid atau surau. Jika 

perlu ditambah dengan tanah pertanian yang hasilnya diperuntukkan bagi 

pemeliharaan masjid dan nafkah pegawainya serta kitab-kitab quran 

untuk keperluan masjid. 

2. Wakaf berupa sebagian kekayaan dimana tidak dapat dipindahtangankan 

selama-lamanya diperuntukkan untuk anak cucu guna memungut 

hasilnya. 

Menurut hukum adat pembuat wakaf harus mempunyai hak dan kuasa 

penuh atas barang yang diwakafkan, barangnya harus ditunjuk dengan jelas 

dan tidak boleh dipakai ke arah hal yang terlarang menurut ajaran agama 

islam. Tujuan yang halal itu harus disebutkan dengan kata-kata yang jelas. 

Sebaliknya, orang yang menerima wakaf ditunjuk sejelas-jelasnya dan mereka 

harus menyatakan dengan tegas menerima baik perwakafan tersebut.  

Di samping si pembuat wakaf dapat menetapkan pengurusannya dengan 

mengangkat seorang pengurus, jika pengurusnya tidak ada maka pegawai 

masjid menurut hukum diharuskan mengurusnya. Setelah pembuatan akte 

wakaf, maka kedudukan hukum dari barang itu diatur oleh hukum adat (yang 

tidak terpengaruh hukum islam atau unsur agama). Segala tindakan yang 

berupa pemanfaatan benda tersebut untuk mencapai tujuannya adalah 

kewajiban si pengurus termasuk untuk menuntut perkara.  

                                                         
154 Ibid. 
155 Ibid. hlm 11. 
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Menurut Ter Haar andaikata wakaf semata hanya berkaitan dengan hukum 

tidak tertulis orang pribumi saja, maka cukup dengan aturan pembuat wakaf 

saja. Namun jika wakaf disinggungkan dengan sistem hukum tertulis yang 

berdasarkan faham bahwa semua barang dalam hukum harus ada 

pemiliknya, maka harus dianggap bahwa memang ada seseorang pemilik atas 

barang yang diwakafkan itu. Jadi ada wakaf yang mempunyai seorang 

pengurus yang mewakilinya. Oleh karenanya perbuatan hukum mengenai 

wakaf dapat dilaksanakan juga dalam hukum tak tertulis tanpa kesulitan.156 

 

 

C. WAKAF DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA 

1. Pengertian, Fungsi dan Syarat Perwakafan Tanah 

Pengaturan mengenai perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia 

termasuk dalam hukum agraria dimana berpangkal pada Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-

undang ini memberikan perhatian khusus tentang perwakafan tanah ini 

sebagaimana tertuang dalam Bab XI Undang-undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial. Dalam Pasal 49 UUPA 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan 

dilindungi, Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang 

cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan 

sosial. 

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam 

Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 

dengan Hak Pakai. 

c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Adapun dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia meliputi: 

1. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

                                                         
156 Ibid. Hlm 137. 
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik 

4. Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta 

Ikrar Wakar dan Persertifikatan Tanah Wakaf. 

5. Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 24 

Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. 

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan 

No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf. 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang 

dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Sedangkan berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977, wakaf adalah Perbuatan 

hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta 

kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama 

lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran agama islam. 

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum.157 Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam wakaf sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi: 

a. Wakif 

b. Nazhir; 

c. Harta Benda Wakaf; 

d. Ikrar Wakaf; 

e. peruntukan harta benda wakaf; 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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f. jangka waktu wakaf. 

 

Untuk lebih jelasnya, masing-masing unsur tersebut kami uraikan sebagai 

berikut: 

a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Terdiri dari 3 

jenis, yaitu orang perseorangan, badan hukum, dan organisasi sosial. Pada 

umumnya perorangan pemilik tanah yang bersangkutan haruslah telah 

dewasa, sehat akal, oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan 

perbuatan hukum serta merupakan pemilik sah harta benda wakaf. 

Sedangkan untuk badan hukum sebagaimana telah ditunjuk sebagai 

badan hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur  dalam PP 

No. 39 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai Hak Milik atas tanah. Misalnya bank yang didirikan negara, 

serta organisasi sosial yang berhak memiliki tanah. Selain itu keduanya, 

haruslah mengatur soal perwakafan ini dalam anggaran dasar 

organisasi/badan hukum yang dimaksud. 

 

b. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir ini juga 

dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. seseorang 

dapat menjadi nadzir apabila dia memenuhi syarat yaitu warga negara 

Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan 

rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.  

Untuk nadzir berupa organisasi sosial, maka harus memenuhi syarat: 

1. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

2. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

Sedangkan bagi badan hukum, hanya dapat menjadi Nazhir apabila 

memenuhi persyaratan : 

                                                                                                                                                                 
157 UU No. 41 Tahun 2004. 
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1. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

2. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 

3. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

Seorang Nazhir mempunyai tugas utama : 

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan peruntukannya; 

3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari 

hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Selain itu nadzir juga 

mendapatkan pembinaan dari menteri agama dan Badan Wakaf 

Indonesia. 

 

c. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi 

menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.  

Wakaf berdasarkan harta benda wakaf dapat dibedakan menjadi 3. Yaitu 

benda bergerak, tidak bergerak dan uang. Benda bergerak yang 

dimaksudkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena 

dikonsumsi, meliputi : 

1. uang; 

2. logam mulia; 

3. surat berharga; 

4. kendaraan; 

5. hak atas kekayaan intelektual; 

6. hak sewa; dan 
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7. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud meliputi : 

1. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 

terdaftar; 

2. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah baik yang 

sudah maupun belum terdaftar; 

3. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

4. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku; 

5. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain wakaf berupa benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, dikenal 

juga adanya wakaf uang. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak 

berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh 

Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak 

Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat 

wakaf uang. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada 

Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga 

keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 

berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. 

Terhadap harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk: 

1. dijadikan jaminan; 

2. disita; 

3. dihibahkan; 

4. dijual; 

5. diwariskan; 
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6. ditukar; atau 

7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

Dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata 

ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Harta benda wakaf 

yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang 

manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda 

wakaf semula. 

 

d. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 

lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda 

miliknya. Ikrar wakaf ini merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Ikrar 

wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang 

saksi. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan 

atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang 

dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat 

kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan 

ikrar wakaf, wakif atau kuasanya  penyerahkan surat dan/atau bukti 

kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam ikrar 

wakaf harus memenuhi persyaratan: 

1. dewasa; 

2. beragama Islam; 

3. berakal sehat; 

4. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.  Akta ikrar wakaf 

sebagaimana dimaksud memuat : 

1. nama dan identitas Wakif; 

2. nama dan identitas Nazhir; 

3. data dan keterangan harta benda wakaf; 

4. peruntukan harta benda wakaf; 
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5. jangka waktu wakaf. 

 

e. Peruntukan harta benda wakaf adalah maksud pewakafan harta oleh 

wakif kepada nadzir serta harus disebutkan secara jelas dan tegas. Dalam 

rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya 

dapat diperuntukan bagi: 

1. sarana dan kegiatan ibadah; 

2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 

4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada 

pelaksanaan ikrar wakaf. Apabila Wakif tidak menetapkan peruntukan 

harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda 

wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 

 

f. Sedangkan jangka waktu wakaf merujuk pada waktu dimulainya 

pewakafan sampai dengan berakhirnya nanti. 

 

Selain jenis wakaf yang dilakukan dengan cara tersebut diatas, dikenal juga 

wakaf yang dilakukan atas dasar wasiat. Wakaf dengan wasiat baik secara 

lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan 

wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah 

dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli 

waris. Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah 

pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. Penerima wasiat bertindak 

sebagai kuasa wakif. Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur 

dalam Undang-Undang ini. Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan 

oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, 
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pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk 

melaksanakan wasiat. 

 

 

2. Pendaftaran Wakaf Tanah Milik 

Panitia Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nazhir 

mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam 

pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 

PPAIW 

menyerahkan: 

a. salinan akta ikrar wakaf; 

b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait 

lainnya. 

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda 

wakaf. Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. Dalam hal harta 

benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW 

mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf 

Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah 

peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara 

pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia 

mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan Badan 

Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf 

yang telah terdaftar. 

Adapun Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf; 

a. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

berskala nasional dan internasional; 

b. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan 

dan status harta benda wakaf; 
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c. memberhentikan dan mengganti Nazhir; 

d. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 

penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

Pengaturan wakaf telah dilaksanakan dengan sedemikian rupa sehingga 

tujuan wakaf dapat tetap terjaga sambil mengupayakan bahwa terdapat 

keteraturan pengaturan hukum yang mampu memberi jaminan kepastian 

hukum. 

 

 

 

 

1. Jelaskan keutamaan dari wakaf yang membedakannya dengan sedekah lain ! 

2. Jelaskan mengapa keberadaan wakaf sangat mudah diterima oleh lembaga 

hukum adat ! 

3. Mengapa dalam pelaksanaan wakaf diperlukan adanya ikrar ? 

4. Jelaskan yang dimaksud bahwa harta wakaf harus dijaga kekekalan dan 

kemanfaatannya ! 

5. Jelaskan peran kantor pertanahan dalam bidang perwakafan tanah milik ini ! 

 

 

 

 

 

perwakafan tanah, maka akan sangat kental dengan dengan konsepsi tentang 

wakaf di dalam hukum islam yang merupakan cikal-bakal terbentuknya 

lembaga ini. Hukum islam meyakini bahwa wakaf memiliki keutamaan yang 

lebih tinggi daripada bersedekah/ berderma biasa. Yaitu karena harta wakaf 

ini kekal dan terus menerus selama harta tersebut tetap menghasilkan atau 

produktif. lembaga wakaf berasal dari hukum islam, namun kenyataannya 

seolah-olah sudah merupakan kesepakatan dikalangan para ahli hukum kita 

untuk memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal 

LATIHAN 

RANGKUMAN 
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ini karena sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di dalam 

masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum yang 

timbul sebagai hukum adat/kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka. 

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia termasuk dalam hukum 

agraria dimana berpangkal pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ditindaklanjuti dengan 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Tanah Wakaf. Adapun yang 

menjadi unsur-unsur dalam wakaf meliputi Wakif, Nazhir, Harta Benda 

Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. 

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diupayakan untuk dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga wajib untuk 

didaftarkan.  

 

 

 

 

 

 

1. Kata Wakaf berasal dari kata waqafa’ yang bermakna ? 

(a) berhenti atau diam di tempat  

(b) istirahat sejenak 

(c) memberikan harta 

(d) bersedekah 

 

2. Menurut hukum islam, rukun wakaf meliputi, kecuali: 

(a) Ada orang yang berwakaf (wakif) 

(b) Ada sesuatu atau harta yang akan diwakafkan (mauquf) 

(c) Ada tempat kemana diwakafkan harta itu (al mauquf alaihi) 

(d) Dilaksanakan dengan wasiat 

 

3. Berikut syarat syahnya suatu wakaf, kecuali: 

TES FORMATIF 



 155 

(a) Wakaf bersifat terus menerus/ kekal. Artinya tidak boleh dibatasi dengan 

suatu jangka waktu tertentu. 

(b) Wakaf dilakukan secara tunai, karena memindahkan hak milik pada 

waktu terjadi wakaf itu. 

(c) Dalam wakaf disebutkan dengan jelas kepada siapa diwakafkan 

(d) Wakaf ditujukan untuk kepentingan keagamaan 

 

4. Konsep wakaf serupa dengan konsepsi dalam hukum adat Indoesia, yaitu 

(a) Wakaf merupakan sedekah untuk kegiatan keagamaan 

(b) Dalam wakaf terdapat untuk penyerahan harta menjadi milik bersama 

untuk digunakan bagi kegiatan agama 

(c) Wakaf menambah aset keagamaan 

(d) Menjamin tercukupinya kebutuhan dalam bidang keagamaan 

 

5. Apakah pandangan Ter Haar tentang kepastian hukum wakaf dalam hukum 

adat ? 

(a) Wakaf selain diatur dalam hukum adat masyarakat yang tidak tertulis, 

juga perlu didaftarkan dalam hukum formal 

(b) Wakaf harus dilakukan dihadapan 2 orang saksi 

(c) Pelaksanan wakaf tidak boleh diubah/ dibatalkan 

(d) Wakaf harus dilakukan segera setelah seseorang (wakif) meninggal dunia 

 

6. Berikut ini adalah pemahaman tentang konsep hukum adat “mengembang 

mengerut” dari Van Vollenhoven dalam wakaf, kecuali 

(a) Keberaaan wakaf disesuaikan dengan hukum adat masing-masing daerah 

di indonesia 

(b) Pada prinsipnya harta benda wakaf tidak boleh dialihkan, namun jika 

kemanfaatannya tidak ada maka dapat dijual dengan pengganti harta 

benda senilai 

(c) Keberadaan wakaf mengalami perkembangan menyesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya pengaturan 

tentang kepastian hukumnya 
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(d) Wakaf semata-mata harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat 

daerah masing-masing 

 

7. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 

6 UU No. 41 Tahun 2004, kecuali: 

(a) Wakif 

(b) Nazhir 

(c) Harta Benda Wakaf 

(d) Terdapat masjid di lingkungannya 

 

8. Berapakah besarnya imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf yang diterima oleh nadhzir ? 

(a) Maksimal 10 % dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf 

(b) Maksimal 2,5 % dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf 

(c) Maksimal 5 % dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf 

(d) Menurut hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ditentukan 

wakif 

 

9. Bagaimanakah cara pelaksanaan ikrar wakaf ? 

(a) Dilaksanakan di hadapan 2 orang saksi 

(b) Dilaksanakan dihadapan nazhir dan 2 orang saksi 

(c) Dilaksanakan dihadapan nazhir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan 2 

orang saksi 

(d) Dihadapan forum umum/ rapat masyarakat 

 

10. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, kecuali: 

(a) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan 

status harta benda wakaf 

(b) memberhentikan dan mengganti nazhir 

(c) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf 

(d) melakukan pembinaan terhadap wakif 
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Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban Saudara yang 

benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

                     Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

 Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100% = Sangat Baik; 

80 -  90%   = Baik; 

70 -   80%  = Cukup; 

≤ 70%  =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat 

meneruskan pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan 

Saudara masih  kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan 

belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINDAK LANJUT 
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HAK PENGELOLAAN 

 

 

A. PROBLEMATIKA EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN 

Tingginya dinamika ketentuan hukum yang mengatur tentang Hak 

Pengelolaan selanjutnya disebut HPL, terkadang justru menimbulkan kesulitan dalam 

pemaknaannya secara khusus. Kesulitan pemaknaan HPL tampaknya juga sejak awal 

dialami oleh para penyusun UUPA. Di dalam UUPA itu sendiri tidak ditemukan 

pengaturan yang tegas dan jelas tentang HPL. Bahkan, istilah ‘Hak Pengelolaan’ tidak 

ditemukan dalam undang-undang yang menjadi sumber utama Hukum Tanah 

Nasional tersebut. Pasal 2 ayat (4) UUPA hanya menyatakan: “Hak menguasai dari 

Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah 

Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan 

peraturan pemerintah.”  Prof. A.P. Parlindungan berpandangan bahwa ketentuan 

inilah yang menjadi acuan awal lembaga hukum HPL dalam sistem Hukum Agraria 

Indonesia. Tegasnya, ketentuan itulah yang memungkinkan diterbitkannya hak baru 

yang ketika itu pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) belum ada, kecuali hanya dikatakan 

sebagai ‘delegasi pelaksanaan Hak Menguasai Negara kepada daerah-daerah 

otonom dan masyarakat hukum adat’.  

Jika ketentuan di atas dijadikan rujukan, berarti isi dan sifat dari HPL akan 

lebih bernuansa publik, sebab HPL dipandang sebagai salah satu bentuk 

“dikuasakannya” Hak Menguasai Negara (HMN) kepada subjek hukum tertentu yang 

berupa badan hukum publik.  Namun, nuansa publik dari HPL itu akan terasa sedikit 

mengalami degradasi makna ketika lebih lanjut diperhatikan Penjelasan Umum II (2) 

UUPA yang menyatakan sebagai berikut: “Dengan berpedoman pada tujuan yang 

disebutkan di atas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada 

seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 

keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak 

MODUL 

VIII 
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pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa 

(Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi 

pelaksanaan tugasnya masing-masing.”   

 

Tarik ulur kepentingan untuk membawa Hak Pengelolaan dalam ranah privat, dapat 

kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi: 

1. Permendagri No. 1 Tahun 1967 diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 

1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Ps 12 

tentang wewenang Mendagri membuat keputusan mengenai pemberian, 

perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, izin pemindahan hak 

serta pembatalan, HPL dimasukkan menjadi satu kelompok dengan Hak Milik, 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha. 

2. Permendagri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata 

Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Dalam Ps 1 angka 1, penyebutan HPL sejajar 

dengan HM, HGU, HGB, dan HP. Juga dalam Pasaal 30 dan 31. 

3. Permendagri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai 

Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan. Dalam Ps 2, 

penyebutan HPL sejajar dengan HGU, HGB, dan HP.  

4. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. UU ini meneguhkan kedudukan 

HPL sebagai hak atas tanah dalam Ps 7 ayat (1) dan (2). 

Dengan berbagai peraturan tersebut, membawa konsekuensi memperkecil 

kedudukan dan peran hak pengelolaan menjadi sebatas suatu hak atas tanah. 

Namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, kita juga melihat 

adanya upaya untuk mengembalikan karakter publik yang ada pada hak pengelolaan, 

diantaranya tampak pada beberapa peraturan perundangan di bawah ini: 

1. Tahun 1996 diterbitkan PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak 

Pakai Atas Tanah. Ps 1 angka 2 merumuskan definisi HPL sebagai hak 

menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya. 

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HPL. Ps 1 
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angka 14 menyatakan HPL adalah hak menguasai dari negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.  

3. Implikasi sifat publik HPL adalah:  

a. Subyeknya hendaknya adalah badan hukum publik yang tugas dan 

fungsinya melayani kepentingan publik bukan yang melakukan 

kegiatan komersial. 

b. Tujuan akhir pemberian HPL adalah sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.  

 

B. HPL SEBAGAI LEMBAGA HUKUM 

Pembahasan seputar HPL sebagai lembaga hukum, akan mengupas 

kedudukan HPL ketika belum dihubungkan dengan tanahnya. Sebagai suatu lembaga 

hukum, kita akan melihat HPL dalam beberapa segi diantaranya: 

1. Sebutan 

a. HPL berasal dari bahasa Belanda beheersrecht yaitu hak penguasaan. 

Hal ini terdapat dalam Stb 1911 No. 110 jo. Stb 1940 No. 430. Dalam 

angka III Stb 1911 No. 111 disebutkan “ Barang-barang tetap/tidak 

bergerak, gedung-gedung dan lembaga-lembaga yang dimaksudkan 

dalam surat keputusan ini, dianggap berada dalam penguasaan 

departemen yang bagian anggaran keuangannya melaksanakan 

perawatannya.” 

b. PP No. 8 Taun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, latar 

belakangnya adalah untuk mengatur kembali kesimpangsiuran dalam 

urusan penguasaan tanah negara umumnya yang diawali pada masa 

pendudukan jepang, yang tidak dapat diatasi dengan S. 1911 No. 110. 

c. UUPA secara langsung tidak mengatur tentang Hak Penguasaan 

(beheersrecht), tetapi mengisyaratkan adanya “dalam pengelolaan” 

bagi badan penguasa untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana 

ketentuan Penjelasan Umum II (2) UUPA.  

 Awalnya penggunaan tanah bagi pelaksanaan tugas Badan Penguasa 

menggunakan terminologi “dalam pengelolaan”. Ada perbedaan 

istilah antara “Hak Penguasaan” dan “dalam pengelolaan”, namun  
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memiliki maksud sama yaitu mengacu pada tanah yang dikuasai oleh 

Badan Penguasa Negara (Departemen/ kementerian, jawatan atau 

daerah swatantra/ daerah otonom).  

d. Peraturan Menteri Agraria No. 9  Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 

Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-

ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang ditindaklanjuti 

dengan PMA No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan 

HPL. PMA No. 9 th 1965 merupakan peraturan keagrariaan yang 

pertama kali mengintroduksi terminologi yuridis HPL dalam sistem 

hukum kegrariaan nasional. Selanjutnya pengaturan HPL secara lebih 

jelas dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

2. Isi dan Sifat 

HPL mengandung 2 sifat kewenangan, kewenangan publik 

(merencanakan penggunaan dan menyerahkan bagian dari HPL untuk pihak 

ketiga) serta kewenangan privat yakni kewenangan untuk menggunakan 

tanahnya untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.  

HMN adalah kewenangan yang bersifat publik yang dimiliki oleh negara  

untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk 

mencapai tujuan didirikannya negara. HMN atas tanah adalah dasar 

kewenangan tertinggi yang dimiliki otoritas pertanahan untuk 

menyelenggarakan pengelolaan pertanahan di Indonesia. 

Ps 1 angka 2 PP No. 40 th 1996, HPL adalah hak menguasai dari Negara 

yang kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 

Sehingga jelas bahwa HPL merupakan gempilan/ bagian dari HMN. 

 

Secara sederhana, dapat kita bandingkan isi kewenangan HMN dan HPL 

HMN HPL 

Dasar: Pasal 2 ayat (2) UUPA  Dasar: Ps 1 angka 2 PP No. 40 th 1996 
dan Ps 1 angka 14 PMNA/Ka BPN No. 9 
th 1999  
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(1) Mengatur dan 
menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan 
ruang angkasa tersebut; 

(2) Menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan 
bumi, air dan ruang angkasa; 

(3) Menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan 
hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.  

(1) Merencanakan peruntukan dan 
penggunaan tanah yang 
bersangkutan (bersifat publik); 

(2) Menggunakan tanah tersebut 
untuk keperluan pelaksanaan 
tugas/usahanya (bersifat 
privat); 

(3) Menyerahkan bagian-bagian 
daripada tanah itu kepada 
Pihak Ketiga  menurut 
persyaratan yang ditentukan 
oleh perusahaan pemegang 
hak (bersifat publik).  

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Boedi Harsono, meskipun isi 

kewenangan HPL ada yang bersifat privat, yakni menggunakan tanah tersebut 

untuk keperluan pelaksanaan tugas/usaha, kewenangan itu bukanlah yang 

utama dalam HPL. Tujuan utamanya adalah, bahwa tanah yang bersangkutan 

disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan. Artinya, 

kewenangan privat itu memang harus dipunyai oleh pemegang HPL agar bisa 

melaksanakan tujuan utamanya, yakni menyediakan tanah bagi pihak-pihak lain 

sesuai rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang didesain oleh 

pemegang HPL. 

Penyediaan tanah untuk kawasan tertentu sebagai tugas utama dari 

subjek HPL itu lebih merupakan tindakan hukum publik yang kewenangannya 

sebagai hasil pelimpahan dari HMN yang berkarakter publik. Oleh karena itulah, 

maka Prof. Boedi Harsono juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) 

UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 

yang memandang Hak Pengelolaan (dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun) 

sebagai hak atas  adalah suatu kekhilafan pembuat undang-undang.158 Padahal 

                                                         

       158 Kekhilafan ini tampaknya berlanjut juga pada UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di dalam Pasal 
1 butir 3 UU No. 20 Tahun 2000 itu dinyatakan bahwa hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas 
tanah termasuk Hak Pengelolaan. Pasal 2 ayat (3) UU tersebut juga menyatakan bahwa hak atas tanah 
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dalam ‘Penjelasan Pasal’ itu sendiri dinyatakan bahwa isi Hak Pengelolaan 

tersebut dirumuskan sama dengan rumusan dalam Pasal 1 PP No. 40 Tahun 

1996, yakni sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.159 Timbul 

pertanyaan, jika HPL merupakan pelimpahan HMN kepada pemegangnya, 

apakah perolehan HPL bisa menjadi objek pajak? 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa HPL wajar dikenakan pajak. 

Hal itu secara jelas tampak pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi R.I. dalam 

putusannya No. 053/PUU-II/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang antara lain 

menyatakan: “… bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka perolehan hak 

pengelolaan menjadi obyek pajak seperti yang tercantum dalam UU No. 21 

Tahun 1997 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)  

yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 adalah wajar.   Namun, jika subjek 

HPL adalah murni badan hukum publik serta isi dan sifat HPL yang dimaksud 

benar-benar lebih mengedepankan dimensi publik dari HPL, dalam arti tujuan 

kegiatan pemegang HPL itu bukan untuk kepentingan komersial, maka kiranya 

kurang wajar jika harus dikenakan  BPHTB. Dengan penjelasan itulah dapat 

dipahami ketentuan Pasal 2 PP No. 112 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa 

besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian Hak 

Pengelolaan adalah sebagai berikut: (a)  0% (nol persen) dari Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang, dalam hal penerima Hak 

Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga 

pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional 

(Perum Perumnas); dan (b) 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak 

Pengelolaan selain dimaksud pada Poin 1 di atas. 

 

3. Subyek 

                                                                                                                                                                 

meliputi:Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik atas Satuan Rumah 
Susun, dan Hak Pengelolaan.    
       159 Ibid, hlm. 281.  
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Menurut Pasal 2 ayat (4) UUPA, subyek HPL adalah badan hukum publik 

(baik di tingkat pusat maupun daerah). Menurut Boedi Harsono juga dapat 

diberikan pada Pemda, Masyarakat-masyarakat hukum adat, badan otorita, 

perusahaan negara, dan perusahaan daerah. 

Jadi ada perkembangan subyek HPL yang awalnya hanya departemen, 

jawatan, dan daerah swatantra kemudian mengalami perkembangan: 

1. Badan penguasa (departemen, jawatan/ daerah swatantra) dan masyarakat-

masyarakat hukum adat (penjelasan umum UUPA dan Ps 2 ayat (4) UUPA); 

2. Badan hukum milik pemerintah yang seluruh modalnya dimiliki 

pemerintah/pemda dalam rangka pembangunan dan pengembangan 

wilayah, industri, pariwisata, pelabuhan, perumahan/pemukiman (PMDN No. 

5 Tahun 1974); 

3. Perum, Persero atau bentuk alin yang bergerak di bidang penyediaan, 

pengadaan, dan pematangan tanah bagi kegiatan usaha (PMDN No. 5 th 

1974); 

4. Badan otorita (Keppres No. 41 tahun 1973 jo. No. 94 tahun 1998). Pasal 67 

PMNA/Ka BPN No. 9 th 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan 

hak atas tanah negara dan HPL, subyek HPL adalah instansi pemerintah 

termasuk pemda, BUMN, BUMD, PT Persero, badan otorita, dan badan 

hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. 

 

Sebagai implikasi dari berbagai macam subyek Hak Pengelolaan itu, maka 

berdasarkan jenis dan pengaturannya, differensiasi Hak Pengelolaan menjadi:160 

                                                         

       160 Perhatikan catatan duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 053/PUU-II/2004 
tanggal 17 Desember 2004, yang memutuskan putusan atas permohonan Marto Sumartono, 
Pekerjaan Direktur Utama PT. Mustika Lodan, yang menguji UU No. 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Marto 
Sumartono berpendirian bahwa Pasal 1 butir 3 dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2000 yang 
mencantumkan Hak Pengelolaan sebagai hak atas tanah adalah tidak adil dan tidak efisien karena hak 
atas tanah telah diatur secara jelas dalam UU No. 5 Tahun 1960. Namun, di dalam pertimbangan 
hukumnya Mahkamah Konstitusi, antara lain, berpendapat, bahwa ‘efisiensi berkeadilan’ dalam Pasal 
33 ayat (4) UUD 1945 bukan dalam arti efisiensi dalam suatu bisnis atau perusahaan, melainkan 
mengenai sistem perekonomian nasional dimana dalam menjalankan efisiensi tidak boleh 
mengakibatkan ketidakadilan yang bertentangan dengan hak asasi. Di dalam pertimbangan lainnya 
juga dinyatakan: “Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka perolehan hak 
pengelolaan menjadi obyek pajak seperti yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 1997 tentang 
BPHTB yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 adalah wajar dimana dalam pelaksanaannya 
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1. HPL pelabuhan (PP No. 69 th 2001 tentang Kepelabuhan); 

2. HPL Otorita (Keppres No. 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam 

jo Keppres No. 94 th 1998); 

3. HPL Perumnas (PP No. 12 tahun 1988 jo PP No. 15 tahun 2004 tentang Perum 

Perumnas); 

4. HPL  Pemerintah Daerah (PP No. 8 tahun 1953); 

5. HPL Transmigrasi (UU No. 15 tahun 1997  tentang Ketransmigrasian); 

6. HPL Instansi pemerintah ( Keppres No. 79 th 1999 dan Keppres No. 73 th 

1998 ttg Badan Pengelola Gelora Senayan an Badan Pengelola Komplek 

Kemayoran)  

7. HPL Industri/Pertanian/Pariwisata/Perkeretaapian (PP No. 19 th 1998 ttg 

Pengalihan Bentuk Perum Kereta Api menjadi Persero); 

8.  HPL lainnya (PP No. 36 th 1990 ttg Kawasan Berikat). 

Perkembangan selanjutnya, pemberian Hak Pengelolaan kepada subyek Hak 

Pengelolaan mengalami perubahan, misalnya: (a) Hak Pengelolaan Pemerintah 

Daerah tidak terbatas perumahan tetapi berkembang ke bidang lain 

(perdagangan, pelabuhan, dst), sebagai akibat implementasi UU No. 22 Tahun 

1999; (b) Hak Pengelolaan dimohonkan atas tanah yang sudah merupakan aset 

kekayaan Pemerintah Daerah untuk diubah menjadi kegiatan komersial; dan (c) 

Hak Pengelolaan digunakan sebagai suatu kebijakan agar aset Pemerintah tidak 

hilang.161 Disayangkan sampai saat ini wacana menjadikan masyarakat hukum 

adat sebagai subjek Hak Pengelolaan belum berkembang luas. Persoalan 

utamanya adalah belum diakomodasinya masyarakat hukum adat sebagai subjek 

hukum dalam penguasaan/pemilikan tanah. Upaya untuk memungkinkan 

masyarakat hukum adat atau desa adat sebagai subjek HPL kiranya dapat juga 

digali dari keberadaan tanah adat di Provinsi Bali. 

 

                                                                                                                                                                 

seperti yang diterangkan oleh pemerintah dalam keterangan tertulisnya yang menyebutkan ‘bahwa 
apabila instansi pemegang Hak Pengelolaan kemudian menggunakan kewenangannya untuk 
menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak 
ketiga dalam pengelolaan tanah, maka pihak ketiga dikenakan BPHTB karena pihak ketiga tersebut 
telah menerima kenikmatan manfaat dari tanah yang digunakannya.”   
        161 Ibid, putusan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 053/PUU-II/2004 tanggal 17 Desember 
2004.  
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D.     Obyek 

Berdasarkan perkembangan pengaturan Hak Pengelolaan di atas, dapat 

diketahui bahwa Hak Pengelolaan hanya dapat diberikan di atas tanah Negara. 

Oleh karena itu, jika di atas tanah yang akan diberikan Hak Pengelolaan masih ada 

hak-hak atas tanah yang lain (seperti HGB atau HP, “hak garap”), wajib terlebih 

dahulu dibebaskan oleh calon pemegang Hak Pengelolaan. Tentu, dengan 

membayar ganti kerugian atas tanah hak atau tanah “hak garap” tersebut. 

Tegasnya, sebelum diberikan Hak Pengelolaan kepada subjek hukum tertentu, 

harus dipastikan bahwa di atas tanah yang akan diberikan Hak Pengelolaan  

tersebut harus dalam keadaan clear and clean, tidak boleh ada hak atau 

kepentingan pihak lain di atas tanah yang diberikan Hak Pengelolaan tersebut. 

Dengan perkataan lain, jika pemberian HPL terjadi di atas tanah yang masih ada 

hak atau kepentingan pihak lain, maka secara hukum Hak Pengelolaan itu 

mengandung cacat yuridis. 

 

C. HPL SEBAGAI HUBUNGAN HUKUM KONKRIT 

1. Cara Terjadinya 

Dalam perkembangan pengaturannya, Hak Pengelolaan (HPL) terjadi karena 

konversi Hak Penguasaan Tanah Negara berdasarkan PMA No. 9 Tahun 1965, 

yakni: (a) kalau tanah itu hanya digunakan instansi yang menguasai bagi 

pelaksanaan tugasnya dikonversi menjadi Hak Pakai, namun jika selain digunakan 

bagi pelaksanaan tugasnya juga untuk diberikan kepada Pihak Ketiga dikonversi 

menjadi Hak Pengelolaan.162  

Dalam praksis pertanahannya cara terjadinya HPL adalah melalui penetapan hak 

dalam hal ini penetapan pemberian hak. Proses pemberiannya tunduk pada 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

Prosedur  yang harus dipenuhi dalam rangka permohonan Hak Pengelolaan diatur 

dalam ketentuan Pasal 68 dan 75 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999, yaitu: diajukan 

                                                         

       162   Secara ilmu perundang-undangan sesungguhnya tidak begitu tepat jika pengaturan konversi 
Hak Penguasaan Tanah Negara diatur dengan aturan Peraturan Menteri. Namun karena PP No. 8 
Tahun 1953 itu sendiri tidak mengatur dan UUPA juga tidak memberi perhatian untuk mengaturnya, 
maka pengaturan tingkat Peraturan Menteri ini lebih bersifat untuk mencegah kekosongan hukum.   
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secara tertulis melalui Kepala Kantor Pertanahan. Tegasnya kewenangan 

pemberian HPL ada pada Kepala BPN. Hak-hak atas tanah dan Hak Pengelolaan 

yang diberikan, menurut ketentuan Pasal 23 dan 29 PP No. 24 Tahun 1997, terjadi 

atau lahir pada saat didaftarkan dalam buku tanah yang bersangkutan.163 Bukan 

pada tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Haknya. Setelah 

dilaksanakan pendaftarannya dalam buku tanah, kepada pemegang haknya 

diberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya (Lihat ketentuan Pasal 7, 23, 24, 

dan 43 PP No. 40 Tahun 1996). 

 

2. Peralihannya 

Boedi Harsono menyatakan bahwa Hak Menguasai dari Negara tidak 

dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat 

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat, 

sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional, sebagai tugas pembantuan, bukan otonomi.164 Konsekuensi 

logisnya, Hak Pengelolaan pun tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain, 

kecuali hak-hak atas tanah yang lahir dari Hak Pengelolaan tersebut. Prof. 

Boedi Harsono menegaskan, HPL didaftar dan diterbitkan sertipikat 

sebagai tanah bukti haknya, tetapi sebagai “gempilan” HMN tidak dapat 

dipindahtangankan.165 Artinya, HPL tidak dapat berpindah “hak”-nya 

kepada subjek hukum lainnya melalui perbuatan hukum pemindahan hak 

(seperti jual-beli). Sebagaimana teori hukum pada umumnya, tindakan 

pemindahan hak hanya dapat dilakukan oleh suatu subjek hukum 

                                                         

       163 Pasal 5 PP No. 112 Tahun 2000 menyatakan:  ”Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Pengelolaan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau Surat 
Keterangan Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”  Selanjutnya, bagi yang dikenakan 
BPHTB Rp 0,- diatur dalam Penjelasan Pasal 5 PP No. 112 Tahun 2000 tersebut, yang menyatakan: 
”Dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya dan 
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) maka sebagai pengganti 
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Surat Keterangan Bebas Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB yang wilayahnya meliputi letak 
tanah dan atau bangunan yang diberikan Hak Pengelolaan.”   

        164  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …, loc. Cit., hlm. 277-278. 
        165 Boedi Harsono, ibid.  
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terhadap objek hukum yang dipunyai secara privat pula. Oleh karena 

hubungan hukum antara subjek dengan objek dalam HPL lebih bersifat 

publik, maka perbuatan hukum pemindahan hak (memindahkan hak 

secara langsung kepada subjek hukum yang lain) tidak diperkenankan 

secara hukum. Kalau ada maksud untuk mengakhiri hubungan hukum 

HPL antara dari subjek hukumnya kepada subjek hukum lain, maksud itu 

hanya dimungkinkan melalui pelepasan hak. 

Prof. Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa tanah HPL 

tidak dapat diperjual-belikan/dialihkan, tetapi dapat dilepaskan (kembali 

kepada Negara) untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan 

sesuatu hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.166 

Penegasan  ‘pelepasan hak’ sebagai  pranata hukum peralihan HPL ada 

sikap konsisten pada karakter publik dari HPL yang pada hakikatnya tidak 

bisa dipindahkan. Kalau karena kebutuhan tertentu akan dipindahkan 

kepada subjek hukum yang lain, maka prosedur hukum yang ditempuh 

harus terlebih dahulu mengembalikan penguasaan hukum tanah itu 

kepada Negara. Setelah itu baru dilakukan pemberian HPL yang baru 

kepada subjek hukum yang baru pula.  

 

3. Pembebanannya 

Setiap penyerahan penggunaan tanah sebagai bagian dari HPL kepada 

pihak ketiga oleh pemegang HPL wajib membuat perjanjian tertulis. 

Perjanjian tertulis tersebut adalah perjanjian penyerahan penggunaan tanah 

bukan perjanjian sewa menyewa, sewa tanah atau jual beli. Perjanjian ini 

tunduk pada KUH Pdt. HPL bukan bersifat keperdataan seperti HM, tapi 

gempilan HMN. Perjanjian penyerahan penggunaan tanah bukan perbuatan 

pemindahan hak, karena masih harus ditindaklanjuti dengan permohonan 

hak atas tanah pada otoritas pertanahan. Setelah pihak ketiga memperoleh 

penunjukan/penyerahan dari pemegang HPL, yang bersangkutan dapat 

mengajukan permohonan hak atas tanah (HGB dan HP) tersebut dengan 

perantaraan pemegang HPL, dan pemegang HPL berkewajiban melengkapi 
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berkas permohonan dan meneruskannya kepada Kepala BPN melalui 

Kakantah setempat disertai asal usul tentang syarat-syarat yang harus ditaati 

oleh penerima hak. 

Dengan didaftarkannya hak-hak atas tanah tersebut, maka hak atas 

tanah tersebut memperoleh jaminan kepastian hukum. Tanah HPL yang 

dibebani hak-hak atas tanah tersebut tetap berlangsung/ tidak hapus.  (Pasal 

5 PMDN No. 1 th 1977). Setelah keputusan pemberian hak atas tanah terbit, 

maka pihak ketiga memenuhi kewajiban yang berupa: 

1. Uang pemasukan (Istilah PMDN 1 th 1977)/ fee kepada pemegang 

HPL berdasar perjanjian antara pemegang HPL dgn pihak ketiga  

2. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).  

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-benda Yang Berkaitan Diatasnya (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 

1996) tidak menunjuk Hak Pengelolaan sebagai obyek Hak Tanggungan, 

namun hak atas tanah yang diberikan di atas Hak Pengelolaan tersebut dapat 

dijadikan sebagai jaminan hutang dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 HGB dapat dijadikan jaminan 

hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. Lebih lanjut, PP 40 Tahun 1996 

menyatakan bahwa HGB dapat diberikan di atas Tanah Negara, tanah HPL  

dan tanah HM.  

Mengenai konsekuensi sebagai akibat dari pembebanan Hak Tanggungan atas 

HGB/HP yang terletak di atas tanah HPL, tentang adanya kemungkinan 

beralihnya HGB/HP di atas tanah HPL tersebut kepada pihak ketiga dalam 

rangka eksekusi Hak Tanggungan, yaitu apabila debitur tidak dapat melunasi 

hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut, ketentuan Pasal 34 PP 

40 Tahun 1996 menetapkan bahwa pengalihan HGB dan Hak Pakai di atas 

tanah HPL memerlukan persetujuan tertulis dari pemegang HPL. Hal ini 

ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan No. 630.1-3430 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan 

bahwa : “karena eksekusi Hak Tanggungan mengakibatkan HGB beralih 

kepada pihak lain maka pembebanan Hak Tanggungan diperlukan 

                                                                                                                                                                 

         166 Maria S.W. Sumardjono, op. cit., hlm. 213-214. 
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persetujuan tertulis dari pemegang HPL yang akan berlaku sebagai 

persetujuan untuk pengalihan hak tersebut dalam rangka eksekusi Hak 

Tanggungan”. 

Apabila Debitur wanprestasi, maka kondisi tersebut tidak akan 

mempengaruhi pihak Pemegang HPL karena siapapun yang menjadi 

pemegang HGB di atas tanah HPL tetap harus memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Pemegang HPL. Hak-hak dan kewajiban dari pemegang hak 

atas tanah HGB atau HP yang diperoleh di atas tanah HPL berdasarkan 

Perjanjian Penggunaan Tanah dengan Pemegang HPL tetap mengikat kepada 

pihak ketiga lainnya yang memperoleh HGB dari pemegang HGB yang 

pertama, dan seterusnya.  

Oleh karena itu, sertipikat HGB/HP di atas HPL dapat dibebani dengan Hak 

Tanggungan karena yang dijaminkan bukan tanah HPL, melainkan HGB/HP 

yang ada di atasnya saja, sehingga tidak terkena pemberlakuan ketentuan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

 

4.     Hapusnya 

Secara teoritis HPL tidak akan pernah hapus selama subyek HPL masih ada. 

Selama instansi masih konsisten melaksanakan tugas pemerintahannya dan 

tugas memberikan bagian-bagian dari HPLnya bagi pihak ketiga, maka HPL 

tetap eksis. 

Pasal 49 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 menyatakan bahwa tanah dan 

bangunan milik negara/ daerah yang tidak dimanfaatkan untuk 

penyelenggaraan tugas pokok fungsi instansi yang bersangkutan wajib 

diserahkan pemanfaatannya kepada menteri 

keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk penyelenggaraan tugas 

pemerintahan negara/daerah. Pemindahtanganan barang miliki negara itu 

harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD.  

 

5.   Pembuktiannya 

Lahirnya HPL adalah setelah HPL tersebut didaftarkan pada buku tanah yang 

bersangkutan. Setelah pendaftaran itu pemegangnya diberikan sertipikat HPL 
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sebagai alat bukti yang kuat tentang kepemilikan tanah HPL itu. Oleh 

karenanya sebelum memberikan hak atas tanah (HGB/HP) di atas HPL, 

terlebih dahulu HPL harus didaftarkan. Karena tanggal pendaftaran itu 

merupakan saat lahir/terjadinya HPL. Sebelum HPL didaftarkan, belum ada 

kewenangan pemegang HPL memberikan hak atas tanah (HGB/HP) di atas 

HPL tersebut. Sehingga alat bukti yang paling kuat mengenai keberadaan HPL 

adalah sertipikat HPL. 

UU No 1 tahun 2004, menyatakan bahwa barang miliki daerah adalah semua 

adalah semua barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD atau berasal 

dari perolehan lain yang sah. SE No. 500-468 tanggal 12 Feb 1996 tentang 

Masalah Ruilslag Tanah-tanah pemerintah menyebutkan yang dimaksud aset 

negara/daerah: 

1. tanah-tanah bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai secara fisik 

oleh instansi pemerintah; 

2. tanah-tanah tersebut dikelola an dipelihara/dirawat dengan dana 

instansi pemerintah; 

3. tanah tersebut telah terdaftar dalam daftar inventaris instansi 

pemerintah yang bersangkutan; 

4. tanah secara fisik dikuasai/digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain 

berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pihak lain dengan 

instansi pemerintah dimaksud; 

5.  tanah tersebut poin 1 -3 yang sudah ada sertipikatnya maupun belum 

ada sertipikat.  

Kebijakan ini cukup realistis, karena sampai saat ini belum dicapai kejelasan 

dan ketuntasan pengaturan tentang pensertipikatan tanah khususnya yang 

dikuasai/dimiliki oleh Instansi Pemerintah. 
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1. Jelaskan bagaimana terjadinya ketidakjelasan pengaturan hak pengelolaan 

yang menyebabkan adanya kesulitan pemaknaannya ! 

2. Jelaskan bahwa dalam konsep hak pengelolaan mengandung unsur publik 

dan privat! 

3. Jelaskan akibat hukum yang ditimbulkan terjadinya eksekusi hak tanggungan 

terhadap hak atas tanah yang berada di atas hak pengelolaan ! 

4. Jelaskan bahwa hak pengelolaan merupakan gempilan dari hak menguasai 

negara ! 

5. Bagaimanakah kewajiban yang ditanggung oleh para pemegang hak diatas 

hak pengelolaan terhadap negara ? 

 

 

 

 

Kesulitan pemaknaan HPL tampaknya juga sejak awal dialami oleh para penyusun 

UUPA. Di dalam UUPA itu sendiri tidak ditemukan pengaturan yang tegas dan jelas 

tentang HPL. Bahkan, istilah ‘Hak Pengelolaan’ tidak ditemukan dalam undang-

undang yang menjadi sumber utama Hukum Tanah Nasional tersebut. isi dan sifat 

dari HPL akan lebih bernuansa publik, sebab HPL dipandang sebagai salah satu 

bentuk “dikuasakannya” Hak Menguasai Negara (HMN) kepada subjek hukum 

tertentu yang berupa badan hukum publik.  Dalam bentuk kewenangannya, HPL 

harus diimplementasikan dalam  2 sifat sekaligus yakni sebagai unsur publik dan 

privat. Kewenangan publik yakni untuk merencanakan penggunaan dan 

menyerahkan bagian dari HPL untuk pihak ketiga serta kewenangan privat yakni 

kewenangan untuk menggunakan tanahnya untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 

HPL merupakan gempilan dari HMN yang dapat didaftarkan, namun ia tidak bisa 

dialihkan. Konsep HPL sebagai hubungan hukum konkrit adalah pada hak yang ada di 

atas HPL, sedangkan konsep HPL sebagai lembaga hukum menguraikan tentang 

kewenangan, subyek, dan obyek dari HPL itu sendiri. 

LATIHAN 

RANGKUMAN 
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1. Pengaturan tentang hak pengelolaan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan kita menunjukkan inkonsistensi yang menunjukkan degradasi 

pemahaman tentang hak pengelolaan meliputi: 

(a) Penyebutan HPL sejajar dengan HM, HGU, HGB, dan HP 

(b) HPL dimasukkan menjadi satu kelompok dengan Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha. 

(c) Kedudukan HPL sebagai hak atas tanah dalam Undang-undang Rumah 

Susun 

(d) HPL sebagai gempilan hak menguasai negara 

 

2. Apakah implikasi dari sifat publik yang dimiliki oleh hak pengelolaan ? 

(a) Subyeknya badan hukum publik yang melayani kepentingan publik  

(b) Hak pengelolaan digunakan untuk kepentingan kegiatan subyeknya 

semata-mata 

(c) Hak pengelolaan merupakan salah satu bentuk hak atas tanah 

(d) Hak pengelolaan dapat dibebani dengan hak tanggungan 

 

3. Berikut ini adalah istilah-istilah untuk menyebut hak pengelolaan 

diantaranya, kecuali 

(a) beheersrecht 

(b) “Hak Penguasaan”  

(c) “dalam pengelolaan” 

(d) “dalam pengampuan” 

 

4. Berikut ini adalah isi kewenangan hak pengelolaan, kecuali 

(a) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan 

(b) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 

tugas/usahanya 

(c) Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada Pihak Ketiga  

menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak 

TES FORMATIF 
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(d) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

 

5. Berikut ini adalah subyek hak pengelolaan menurut Boedi Harsono, kecuali 

(a) Pemerintah daerah 

(b) Masyarakat-masyarakat hukum adat 

(c) perusahaan Negara 

(d) Perkebunan swasta di daerah 

 

6. Apakah obyek hak pengelolaan 

(a) Tanah negara bebas 

(b) Tanah negara yang dilekati hak guna usaha 

(c) Tanah negara yang digarap/ diokupasi oleh masyarakat 

(d) Tanah negara bekas HGU yang sedang dalam masa perpanjangan 

 

7. Kapankah saat lahirnya hak pengelolaan ? 

(a) saat didaftarkan dalam buku tanah yang bersangkutan 

(b) saat terbitnya Surat Keputusan Pemberian Haknya 

(c) saat terbitnya sertipikat sebagai tanda bukti haknya  

(d) saat subyek hak tersebut memberikan bagian daripada tanah itu kepada 

Pihak Ketiga   

 

8. Bagaimanakah cara yang dapat ditempuh untuk mengakhiri hubungan hukum 

antara pemegang hak pengelolan dengan tanahnya ? 

(a) pelepasan hak 

(b) jual beli 

(c) pencabutan hak 

(d) eksekusi hak tanggungan 

 

9. bagaimanakah mekanisme untuk  menyerahkan penggunaan tanah sebagai 

bagian dari hak pengelolaan kepada pihak ketiga ? 

(a) melalui perjanjian penyerahan penggunaan tanah 
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(b) melalui perjanjian sewa menyewa 

(c) melalui perjanjian sewa tanah 

(d) melalui perjanjian jual beli 

 

10. berikut ini adalah tanah yang termasuk dalam aset negara/daerah, kecuali: 

(a) tanah-tanah bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai secara fisik 

oleh instansi pemerintah; 

(b) tanah-tanah tersebut dikelola an dipelihara/dirawat dengan dana instansi 

pemerintah; 

(c) tanah tersebut telah terdaftar dalam daftar inventaris instansi 

pemerintah yang bersangkutan; 

(d) tanah-tanah yang dimiliki masyarakat dengan status hak milik  

 

 

 

Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban Saudara yang 

benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

                     Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

 Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100% = Sangat Baik; 

80 -  90%   = Baik; 

70 -   80%  = Cukup; 

≤ 70%  =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat 

meneruskan pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan 

Saudara masih  kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan 

belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  

 

TINDAK LANJUT 
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HAK TANGGUNGAN 

 

 

A. HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN ATAS TANAH 

Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

selanjutnya disebut dengan UUHT.  Keberadaannya menggantikan hipotheek sebagai 

jaminan kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan: 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lainnya.” 

Dari rumusan ini, dapat simpulkan bahwa hak tanggungan adalah suatu 

bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan obyek jaminannya 

berupa hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 51  yang menyatakan bahwa hak tanggungan dapat dibebankan pada hak milik, 

hak guna usaha dan hak guna bangunan. Keberadaan UUHT ini merupakan 

pelaksanaan Pasal 51 UUPA yang menggantikan berlakunya ketantuan-ketentuan 

menganai hypotheek yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Indonesia dan Credietverband yang diatur dalam Staatsblad 1908 No. 542 yang 

diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190. 

Setiap perikatan pada umumnya selalu mengandung 2 (dua) unsur yang hadir 

secara bersama-sama, yaitu schuld dan haftung. Schuld mewakili kewajiban pada diri 

MODUL 

IX 
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debitor untuk memenuhi kewajiban, prestasi atau utang yang ada pada dirinya 

tersebut, dengan tanpa memperhatikan ada tidaknya harta benda miliknya yang 

dapat disita oleh kreditor bagi pemenuhan piutang kreditor tersebut. Sedangkan 

haftung berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa 

memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya.  Lebih 

berbicara soal harta kekayaan debitor yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat 

disita dan dijual oleh kreditor guna memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. 

Hak Tanggungan (HT) sebagai suatu jaminan kebendaan, hanya dimungkinkan jika 

dibuat dalam bentuk perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 10-12 UUHT. Dimana 

pemberian HT dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT).  

Pemberian Hak tanggungan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 

1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian meliputi: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif, dan syarat ketiga 

dan keempat merupakan syarat obyektif.  

 

Pemberian hak tanggungan baru mengikat pihak ketiga, manakala pemberian 

hak tanggungan tersebut sudah didaftarkan dan diumumkan. Saat pendaftaran dan 

pengumuman itu merupakan saat berlakunya hak tanggungan sebagai hak 

kebendaan. Terhadap pendaftaran dan pengumuman tersebut, sebagai bukti 

keberadaan hak tanggungan, bagi penerima hak tanggungan dikeluarkan sertifikat 

hak tanggungan. Perjanjian pemberian hak tanggungan adalah perjanjian tambahan  

(assesoir) dari perjanjian pokok hutang piutang.  

 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan suatu surat 

kuasa yang benar-benar khusus, hanya terbatas untuk memberikan atau 

membebankan hak tanggungan semata. Pemberi hak tanggungan adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
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perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan.  Hak atas tanah yang dapat 

dibebani hak tanggungan adalah: 

1. Hak milik 

2. Hak guna usaha 

3. Hak guna bangunan 

4. Hak pakai atas tanah negara 

5. Hak pakai atas tanah milik. 

 

Asas-asas dalam hak tanggungan 

Hak tanggungan dalam pelaksanaannya,  berpedoman pada beberapa asas yang 

meliputi: 

1. Hak tanggungan bersifat memaksa. 

Pembebanan hak tanggungan sebagai sebuah jaminan atas tanah tidak 

bersifat memaksa, namun setelah hak tanggungan ada, maka segala 

ketentuan dalam UUHT wajib dilaksanakan. Pengingkaran atas ketentuan 

UUHT dapat menyebabkan HT tidak berlaku. 

2. Hak tanggungan dapat beralih atau dipindahkan. 

Hak tanggungan merupakan perjanjian assesoir yang mengikuti perjanjian 

pokok utang piutang. Dan apabila piutang yang dijamian dengan HT tersebut 

beralih, maka HT juga akan ikut beralih. 

3. Hak tanggungan bersifat individualiteit. 

Pasal 15 UUHT menentukan bahwa atas suatu objek HT dapat dibebani 

dengan lebih dari satu HT untuk menjamin pelunasan lebih dari satu utang. 

Masing-masing HT tersebut berdiri sendiri. Eksekusi atau hapusnya HT yang 

satu tidak berpengaruh terhadap HT lainnya.  

4. Hak tanggungan bersifat menyeluruh (totaliteit) 

Pada prinsipnya HT diberikan secara keseluruhan. Yaitu HT diberikan dengan 

segala ikutannya, yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang 

tanah yang dijamin dengan HT. Maka eksekusi HT atas bidang tanah tersebut 

juga meliputi segala ikutannya, yang melekat dan menjadi satu kesatuan 

dengan bidang tanah yang dijaminkan atau diagunkan dengan HT tersebut. 

5. Hak tanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitbaarheid). 
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Pembebanan HT akan dilakukan terhadap bidang tanah tertentu beserta 

segala apa yang melakat diatasnya. 

6. Hak tanggungan berjenjang (ada prioritas yang satu atas yang lainnya). 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa atas satu bidang tanah dapat 

dikenakan beberapa HT. Atas hak-hak tanggungan tersebut ditentukan 

peringkat berdasarkan pendaftarannya. Apabila pendaftaran dilakukan secara 

bersamaan, maka peringkat HT ditentukan berdasar saat pembuatan APHT. 

7. Hak tanggungan harus diumumkan (asas publisitas). 

Pendaftaran yang dilakukan merupakan pemenuhan syarat publisitas, 

sebagaimana disyaratkan dalam hukum kebendaan. 

8. Hak tanggungan mengikuti bendanya (droit de suite). 

Artinya ketangan siapapun benda yang dimiliki beralih, pemilik dengan hak 

kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya kembali, dengan atau tanpa 

disertai dengan ganti rugi. 

9. Hak tanggungan bersifat mendahulu (droit de preference) 

HT memberikan kedudukan istimewakepada kreditornya. Yaitu sebagai 

kreditor preferen yang memberikan kedudukan istimewa untuk 

mendapatkan pelunasan piutangnya terdahulu daripada kreditor lainnya. Hak 

tanggungan hanya semataditujukan bagi pelunasan utang dengan cara 

menjual (sendiri) bidang tanah yang dijaminkan dengan HT tersebut dan 

memperoleh pelunasan dari penjualan tersebut hingga sejumlah nilai HT atau 

nilai piutang kreditor. 

10. Hak tanggungan sebagai jura in re aliena (yang terbatas) 

Hak tanggungan ini hanya bersifat perjanjian assesoir, yang merupakan 

perjanjian tambahan/ ikutan dari perjanjian pokok utang piutang. Sifatnya 

terbatas pada hal tersebut sebagai suatu bentuk jaminan. 

 

 

B. PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN 

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap: 

1. Tahap pemberian HT dengan dibuatnya APHT oleh PPAT dengan 

sebelumnya didahului perjanjian utang piutang yang dijamin. 
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2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang merupakan saat 

lahirnya HT. 

 

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak 

tanggungan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu, yang dituangkan di dalam dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan 

atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersbut. Pemberian HT dilakukan 

dengan pembuatan APHT oleh PPAT sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Jika obyek HT berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama 

yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum 

dilaksanakan, pemberian HT dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran 

hak atas tanah yang bersangkutan.  

Pembuatan APHT wajib mencantumkan: 

1.  Nama dan identitas pemegang dan pemberi HT; 

2.  Domisili pihak-pihak; 

3.  Penunjukan secara jelas utang ata utang-utang yang dijamin; 

4.  Nilai tanggungan; 

5.  Uraian yang jelas mengenai objek HT.  

 

Dalam APHT dapat dicantumkan janji-janji: 

1. Janji yang membatasi kewenangan objek HT untuk menyewakan objek 

HT dan atau menentukan mengubah jangka waktu sewa dan atau 

menerima uang sewa di muka kecuali dengan persetujuan tertulis dari 

pemegang HT. 

2. Janji yang membatasi kewenangan pemberi HT untuk mengubah bentuk 

atau tata susunan objek HT, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih 

dahulu dari pemegang HT. 

3. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HT 

untuk[mengelola objek HT berdasar penetapan ketua PN yang daerah 

hukumnya meliputi objek HT apabila debitor sungguh-sungguh cidera 

janji. 
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4. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HT untuk 

menyelamatkan objek HT, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan 

eksekusi atau mencegah hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi 

objek HT karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan UU. 

5. Janji bahwa pemegang HT pertama memunyai hak untuk menjual atas 

kekuatan sendiri objek HT apabila debitor cidera janji. 

6. Janji yang diberikan pemegang HT pertama bahwa objek HT tidak akan 

dibersihkan dari HT. 

7. Janji bahwa pemberi HT tidak akan melepaskan haknya atas objek HT 

tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang HT. 

8. Janji bahwa pemegang HT akan memperoleh seluruh atau sebagian dari 

ganti rugi yang diterima pemberi HT untuk pelunasan piutangnya apabila 

objek HT dilepaskan haknya oleh pemberi HT atau dicabut haknya untuk 

kepentingan umum. 

9. Janji bahwa pemegang hT akan memperoleh seluruh atau sebagian dari 

uang asuransi yang diterima pemberi HT untuk pelunasan piutangnya, 

jika objek HT diasuransikan. 

10.  Janji bahwa pemberi HT akan mengosongkan objek HT pada waktu 

eksekusi HT. 

11.  Janji bahwa setifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan 

pembebanan HT dikemblikan pada pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan, kecuali diperjanjikan. 

Namun, dalam Pasal 12 ditetapkan bahwa janji yang memberikan kewenangan 

kepada pemegang HT untuk memiliki objek HT apabila debitor cidera janji batal demi 

hukum. Hal ini bertujuan melindungi debitor dari maksud-maksud kreditor untuk 

dapat memiliki/ menguasai objek HT tanpa melalui mekanisme yang telah 

ditentukan. 

Selanjutnya Pasal 13 menyebutkan bahwa pemberian HT wajib didaftarkan 

pada Kantor Pertanahan. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 

penandatanganan APHT wajib mengirimkan APHT dan warkat lain ke Kantor 

Pertanahan. Pendaftaran HT dilakukan Kantor Pertanahan dengan membuat buku 

tanah HT dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek HT 
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serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

Tanggal buku tanah HT adalah hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap  dan 

jika hari ketujuh hari libur maka bertanggal hari kerja berikutnya. HT lahir pada 

tanggal pencatatan buku tanah HT tersebut. 

 

 

1. Pemberian Hak Tanggungan 

Berdasarkan Pasal 10 dan 15 UUHT, disebutkan bahwa pemberian HT harus 

dan hanya dapat diberikan melalui APHT, yang dapat dilakukan dengan 2 

cara: 

1. Secara langsung oleh yang berwenang untuk memberikan HT. Adapun 

pemberi HT adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 

obyek HT. 

2. Secara tidak langsung dalam bentuk pemberian Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan.  

 

2. Pembebanan HT terhadap Hak Atas Tanah 

Pembebanan Hak tanggungan atas tanah dengan status Hak Milik dapat 

ditemukan dalam Pasal 25 UUPA, yaitu “Hak Milik dapat dijadikan jaminan 

utang dengan dibebani Hak Tanggungan.” 

Sedangkan Pasal 4 UUHT menyebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat 

dibebani Hak Tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, dan hak guna 

bangunan, serta hak pakai atas tanah negara. Selain tanahnya, HT juga dapat 

melekat pada bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan 

ada yang merupakan kesatuan dengan tanahnya serta secara tegas 

disebutkan dalam APHT. 

Seperti telah dijelaskan di awal bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT dan 

warkat lain ke Kantor Pertanahan. Selanjutnya pendaftaran HT dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah HT dan mencatatnya dalam 

buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta 
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menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

Tanggal buku tanah HT adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan 

secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya  dan ini 

merupakan tanggal lahirnya Hak Tanggungan tersebut. 

 Perubahan status hak atas tanah yang dibebankan HT 

Setiap pemberian hak-hak atas tanah baru yang berasal dari hak-hak atas 

tanah lainnya, terlebih dahulu akan menghapuskan hak-hak atas tanah yang 

telah ada sebelumnya, kemudian diberikan hak atas tanah yang baru. 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 

Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas 

Tanah untuk Rumah Tinggal yang dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak 

Milik selaras dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 

tentang hapusnya Hak Tanggungan. Pada intinya bahwa apabila terjadi 

perubahan status hak atas tanah, maka Hak Tanggungan harus dibebankan 

kembali karena dengan perubahan status hak atas tanah tersebut, maka Hak 

Tanggungan yang membebaninya menjadi hapus demi hukum. 

 

3. Pemecahan, pemisahan, pembagian, dan penggabungan Hak Atas Tanah 

yang dibebankan Hak Tanggungan. 

Suatu hak atas tanah sangat mungkin untuk dipisah, dipecah, dibagi, maupun 

digabung. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi tenhadap Hak 

Tanggungan yang melekat atasnya. 

1. Dipisah. Pemisahan tanah akan melahirkan hak atas tanah baru selain 

hak atas tanah yang sebelumnya telah ada. Status hak atas tanah yang 

baru ini sama dengan status hak atas tanah sebelum pemisahan 

dilakukan. 

2. Dipecah. Hal ini akan melahirkan hak atas tanah yang baru secara 

keseluruhan dengan hapusnya hak atas tanah sebelumnya. Status dari 

seluruh hak atas tanah yang baru ini adalah sama dengan status hak atas 

tanah sebelum pemecahan yang kemudian hapus demi hukum tersebut. 

3. Dibagi dengan mengeluarkan sertifikat yang memuat Hak Milik bersama 

atas hak atas tanah tersebut. 
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4. Digabung. Dengan penggabungan ini, maka seseorang yang memiliki 

lebih dari satu bidang tanah dengan status hak atas tanah yang sama 

dapat meminta agar bidang tanah tersebut digabung menjadi satu. 

Selanjutnya akan diterbitkan hak atas tanah baru yang menghapuskan 

hak atas  tanah sebelumnya. Hak atas tanah ini memiliki status sama 

dengan hak atas tanah yang digabung tersebut. 

Dengan demikian, sangat tergantung pada kegiatan yang dilakukan atas 

bidang tanah tertentu, dipisah, dipecah atau dibagi, maka Hak Tanggungan 

yang telah dibebankan dapat menjadi hapus demi hukum. Satu-satunya 

kegiatan atau perbuatan hukum yang tidak menyebabkan hapusnya hak atas 

tanah sebelumnya adalah pemisahan hak atas tanah. Meskipun status hak 

bidang tanah tersebut tidak hapus demi hukum, tetapi pemisahan akan 

menyebabkan luas bidang tanah menjadi berkurang.  

Sedangkan untuk jenis lain seperti pemecahan, pembagian, dan 

penggabungan maka Hak Tanggungan tersebut masih dapat dibebankan 

dengan pembuatan APHT yang baru dan didaftarkan kembali. 

 

4. Peralihan Hak Tanggungan 

Hak tanggungan merupakan sebuah perjanjian assesoir, dimana perjanjian 

pokoknya adalah hutang piutang. Hak Tanggungan ini dapat beralih karena 

beralihnya perikatan pokok, yaitu karena cessie, subrogasi, pewarisan atau 

sebab-sebab lainnya. Peralihan ini wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan 

serta dicatat di buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah 

yang menjadi obyek Hak Tanggungan yaitu pada hari ketujuh setelah 

diterimanya secara lengkap dan warkat yang diperlukan, ini merupakan saat 

beralihnya Hak Tanggungan. 

Novasi adalah pembaharuan utang, ini merupakan salah satu bentuk 

hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. 

Cessie adalah bentuk penyerahan piutang atas nama, yang berkaitan hanya 

dengan perikatan untuk menyerahkan sesuatu. Sedangkan subrogasi diatur 

dalam Pasal 1400 KUH Perdata, penggantian hak-hak si berpiutang oleh 
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seseorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik 

dengan persetujuan maupun demi undang-undang. 

 

C. EKSEKUSI DAN PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN 

Ditegaskan sebelumnya bahwa perlindungan hukum diberikan kepada 

kreditor, karena ia telah mengeluarkan uang. Perlindungan itu pertama-tama 

diberikan melalui 2 karakter hak tanggungan yaitu droit de suite dan droit de 

preference. Selanjutnya dalam upaya memudahkan pemberian perlindungan 

hukum kepada kreditor agar piutangnya dilunasi, maka ia dapat mengajukan 

permohonan kepada pengadilan negeri agar diperintahkan eksekusi, yang 

disebut dengan eksekusi serta merta (parate executie). Eksekusi Hak 

Tanggungan dapat ditemukan landasan hukumnya alam Pasal 20 UUHT yang 

menyatakan: 

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak 

Tanggungan; 

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan, 

objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata 

cara yang ditentukan UU untuk pelunasan piutang pemegang HT 

dengan mendahulu daripada kreditor-kreditor. 

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang HT, penjualan objek HT dapat 

dilaksanakan di bawah tangan jika hal itu dimaksudkan untuk mendapat 

harga yang tinggi. 

 

Penjualan HT dapat dilakukan dengan 2 cara: 

1. Berdasar Pasal 6 UUHT. Jika debitor cidera janji, pemegang HT pertama 

mempunyai hak untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 

hasil penjualan tersebut. 

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14, UUHT. Sertifikat HT menggunakan irah-

irahan dengan kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha 
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esa”. Artinya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  

 

 

Penghapusan dan Pencoretan Hak Tanggungan 

Pengaturan tentang hapusnya HT diatur dalam Pasal 18 UUHT yang 

menyebutkan: 

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan HT; 

2. Dilepaskannya HT oleh pemegang HT; 

Hal ini dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai 

dilepaskannya HT oleh pemegang HT kepada pemberi HT. 

3. Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua PN; 

Terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibelinya itu 

dibersihkan dari beban HT. 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT. 

Hal ini tidak otomatis menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin. 

 

Pencoretan Hak Tanggungan merupakan akibat dari hapusnya Hak 

Tanggungan. Setelah hak tanggungan hapus, kantor pertanahan mencoret catatan 

hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya. Dengan hapusnya 

hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-

sama buku tanah hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor 

pertanahan. Permohonan pencoretan ini diajukan oleh yang berkepentingan dengan 

melampirkan sertifikat HT yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa HT hapus 

karena utang yang dijamin dengan HT sudah lunas. Jika kreditor tidak bersedia 

memberikan pernyataan tersebut, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan 

permohonan perintah pencoretan kepada Ketua PN daerah kerja pendaftaran HT. 

Kantor pertanahan melakukan pencoretan catatan HT sesuai peraturan perundang-

undangan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencoretan 

tersebut. 
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1. Jelaskan kedudukan hak tanggungan sebagai suatu jaminan atas tanah dalam 

sistem hukum tanah nasional ! 

2. Apakah alat bukti jaminan atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional dan 

KUH Perdata yang bersumber dari Hukum Barat ? 

3. Jelaskan bahwa hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat assesoi ! 

4. Sebutkan hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan ? 

5. Jelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap seorang kreditor dalam hak 

tanggungan melekat pada 2 asas yaitu droit de suite dan droit de preference ! 

 

 

 

 

 

Hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 merupakan 

satu-satunya lembaga jaminan atas tanah dalam hukum Indonesia. Keberadaannya 

menggantikan hipotheek yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dan Credietverband yang diatur dalam Staatsblad 1908 No. 542 yang diubah 

dengan Staatsblad 1937 No. 190. Hak tanggungan merupakan suatu perjanjian 

assesoir/ tambahan dari perjanjian pokok utang piutang. Jadi pembebanan hak 

tanggungan pada tanah, dimaksudkan untuk menjamin bahwa piutang kreditor akan 

dilunasi oleh kreditur. Hak tanggungan ini memberikan keuntungan utama terhadap 

krediturnya, karena memiliki jaminan pelunasan hutang dengan kemudahan untuk 

melakukan eksekusi/ penjualannya. 

 

 

 

 

 

1. Jenis-jenis lembaga jaminan kebendaan adalah sebagai berikut, kecuali ? 

LATIHAN 

TES FORMATIF 

RANGKUMAN 
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a. Hypotheek 

b. Hak tanggungan 

c. Gadai 

d. Hak sewa 

 

2. Keberadaan hak tanggungan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan menggantikan kedudukan lembaga jaminan atas 

tanah ? 

a. Hypotheek dalam Buku II KUH Perdata 

b. Gadai dalam hukum hukum adat 

c. Hypothek dalam hukum adat 

d. Hak sewa dalam UUPA 

 

3. Kapankah hak tanggungan dianggap telah lahir ? 

a. Hari ketujuh setelah penerimaan berkas APHT dan warkat lain oleh 

kantor Pertanahan 

b. Pada saat hutang piutang dilakukan 

c. Pada saat pembuatan APHT 

d. Saat dibuat janji untuk menjaminkan tanah dalam hutang piutang 

4. Berikut ini adalah hak-hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak 

tanggungan, kecuali  

a. Hak pakai atas tanah negara 

b. Hak pakai atas tanah milik 

c. Hak Milik 

d. Hak pengelolaan 

 

5. Eksekusi yang dilakukan secara serta merta ketika debitor tidak dapat 

melunasi utangnya disebut ? 

a. Eksekusi riil 

b. Eksekusi perdata 

c. Parate eksekusi 

d. Eksekusi paksaan 
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6. Sebagai sebuah lembaga jaminan atas tanah, hak tanggungan bertujuan 

untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor, diantaranya: 

a. Memberikan kedudukan sebagai kreditor preferen untuk menerima 

pelunasan piutangnya secara mendahulu 

b. Terdapat jaminan pelunasan atas piutangnya 

c. Memungkinkan jaminan tanah dimiliki oleh kreditor 

d. Membantu debitor untuk dapat melunasi utangnya 

 

7. Hak tanggungan akan melekat pada tanah yang dibebaninya, hal ini 

merupakan pengertian dari asas? 

a. Droit de suite 

b. Droit de preferen 

c. Jura in re aliena  

d. Totaliteit 

 

8. Bagaimanakah cara pemberian/pembebanan hak tanggungan? 

a. Dengan pembuatan akta bawah tangan 

b. Dengan pembuatan APHT 

c. Dengan keputusan pengadilan negeri 

d. Dengan pembuatan surat kuasa untuk menandatangai perjanjian utang 

piutang 

 

9. Sebutkan perubahan hak atas tanah yang tidak menimbulkan akibat hukum 

berupa hapusnya hak tanggungan lama yang membebaninya? 

a. Pemisahan hak atas tanah 

b. Pemecahan hak atas tanah 

c. Penggabungan hak atas tanah 

d. Pembagian hak atas tanah 

 

10. Dalam rangka mendapatkan pelunasan piutangnya, kreditor dapat 

melaksanakan eksekusi/penjualan hak atas tanah dengan cara: 
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a. Penjualan dengan bawah tangan untuk mendapatkan harga terbaik 

b. Dibeli sendiri oleh kreditor 

c. Penjualan melalui perantara 

d. Tukar menukar dengan tanah yang lain 

 

 

 

Cocokkan jawaban Saudara terhadap Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar pada modul ini, hitunglah jawaban Saudara yang 

benar dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

    Jumlah jawaban Saudara yang benar 

                     Tingkat Penguasaan =  ---------------------------------------------- X 100% 

                                                                                      10 

 Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100% = Sangat Baik; 

80 -  90%   = Baik; 

70 -   80%  = Cukup; 

≤ 70%  =  Kurang. 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80%, Saudara dapat 

meneruskan pada kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Jika tingkat penguasaan 

Saudara masih  kurang dari 80% maka Saudara diwajibkan mengulang kegiatan 

belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik.  
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