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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. 

 
1.  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 kebendaan1 atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Barat 

(KUHPerdata) yang pemegangnya dapat berbuat sekehendaknya terhadap 
bendanya; 

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).2  

                                                         
1 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; 
b. menguasai benda itu dengan seluas-luasnya. 
c.  

  2  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. 
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Hak-hak penguasa dari para tuan tanah partikelir ini meliputi:3 
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. 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.4  

 
2.  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. 

                                                                                                                                                                               

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.  

  
3
Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, Edisi Kedua Cetakan Perdana, Penerbit 

Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37-38. 
       4 Eddy Ruchiyat, op. cit., hlm. 29-30. 
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Pasal I Ketentuan Konversi UUPA secara lengkap menyatakan: 
(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. 

  
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 
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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. 

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 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 



 27 

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 bekas hak barat itu, maka 
ditetapkanlah Keppres No. 32 Tahun 1979 dan PMDN No. 3 Tahun 1979.  

 
 

 
 

 
 
 
 

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. 
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