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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.1 Isi dan sifat HM disebutkan ‘turun-temurun, terkuat, dan 
terpenuh’. Sudargo Gautama memaknai ‘turun-temurun’ sebagai hak yang 
‘dapat diwarisi dan diwariskan’.2 Boedi Harsono menegaskan bahwa HM tidak 
hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, tetapi hak itu 
dapat pula diwariskan dan diwarisi.3  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”.4 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 
‘ter’ (artinya: paling kuat dan terpenuh5). 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 

                                                             
       1  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’.  
       2  Sudargo Gautama,  Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Cetakan VIII, Penerbit PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 124.  
       3  Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah penjusunan, isi dan pelaksanaannya, 
Penerbit Djambatan, Djakarta, 1962, hlm. 166  
       4  A.P. Parlindungan,  Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Cetakan VI, Penerbit 
Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 122.  
       

5
 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. 
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Hukum Agraria Nasional.6 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 
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) 

                                                             
       6 A.P. Parlindungan, op. cit., hlm. 123. 
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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 
(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 
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.”  
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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. 630.1/451/2000 7  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 
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 

                                                             
       7  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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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 
untuk mencapai kondisi yang setara (equal).8 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 
dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung 
berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.” 

                                                             
       8 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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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. 9  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).10 Badan-badan sosial juga dapat mempunyai HM 
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.11 

 
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 

                                                             
       9  A.P. Parlindungan,  op. cit., hlm. 128.  
       10  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. 
       11  Op. cit., Komentar Atas …, hlm. 129.  
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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 
hukum, khususnya untuk pengaturan hak/ijin membuka tanah yang objeknya 
tanah negara.12  

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 kewajibannya13 sebagaimana ditentukan 

                                                             
       12 Sarjita,  Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No No. 
34 Tahun 2003), Penerbit Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005,  hlm. 109.  
       13 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).14 
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.15 

                                                                                                                                                                               
Bukan Pajak Yang Berlaku pada BPN RI; (b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sebagaimana 
diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997.  
       14 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. 
       15 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; 
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 
tidak mungkin lagi ada diterbitkannya hak-hak atas tanah berdasarkan ketentuan yang lama baik 
berdasarkan Hukum Perdata maupun Hukum Adat. 
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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.” 

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 
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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 
“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.16  

Kalau dicermati ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut dapat 
diketahui berbagai akibat dari pelanggaran ketentuan pemindahan HM itu, 

                                                             
       16 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 
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. 
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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. 17  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)18 
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 
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.19 

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 

                                                             
       17 Ibid.  hlm. 186-187.  
       18 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. 
       19 Ibid., hlm. 187-188.  
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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.    

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.20  

Oleh karena HT merupakan ‘hak kebendaan’,21 maka pengaturannya 
perlu dilakukan ‘dengan undang-undang’. Dalam pada itulah dipahami perintah 

                                                             
       20  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.  
       

21
  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 
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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).22 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 
mengetahui bahwa obyek yang bersangkutan telah dibebani HT, hingga sebelum 
melakukan perbuatan hukum mengenai obyek tersebut dapat mengadakan 
usaha-usaha pengamanan.23 

                                            
       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. 

                                                                                                                                                                               
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  (garis bawah dari penulis) 
terhadap kreditor-kreditor lain.”   
       

22
  UU No. 5 Tahun 1996 ini diundangkan dan disahkan tanggal  9 April 1996 dengan Lembaran 

Negara  RI Tahun 1996 No. 42.    
       23 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah ..”, 2003, op. cit., hlm. 210-211 dan 473. 
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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 
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 diterlantarkan24 kalau dengan sengaja tidak 
dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada 
haknya.25 (garis bawah dari penulis)”  Hapusnya HM karena diterlantarkan ini 

                                                             
       24 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.”   
       25  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 
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masih perlu mendapat pengaturan lebih lanjut, antara lain karena Pasal 27 
sendiri tidak mencantumkan bahwa hapusnya HM karena diterlantarkan terjadi 
karena hukum.26 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.     

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 
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 

                                                                                                                                                                               
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. 
       26 Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah ….  1961, op. cit., hlm. 189. 
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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.”27  
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 
peralihan 28  dan pembebanan hak tersebut.”  Sebagaimana rangkaian 

                                                             
       27 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. 

(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.”    

       28  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 
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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’29 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 
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.30 

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 

                                                                                                                                                                               
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. 

       29 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.” 
       30 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah ..”, 2003, op. cit., hlm. 481.  
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yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif 
dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.31  

 
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.32 Tegasnya, tidak dimungkinkan adanya HGU yang berasal 
dari suatu pendirian HGU di atas HM.33 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.34  

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)35 sesuai 

                                                             
       31 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.  
       32  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.”   
       33  A.P. Parlindungan,   Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Cetakan Keenam, Penerbit 
Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 145.  
       34  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.  
       35 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 
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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.36  (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.37 
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 
bersifat publik.38 Inilah salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh 

                                                                                                                                                                               
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 
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. 
       36 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).  
       37  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.    
       38 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’. 
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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.39 
 

c. Jangka waktunya tertentu.   Pasal 29 UUPA menyatakan: 
“(1)  Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 
 (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 

                                                                                                                                                                               
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.  

       39  A.P. Parlindungan, Komentar Atas ..”, op. cit., hlm. 147. 
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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). 

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.40 Ketentuan ini juga 
dipertegas di dalam Pasal 2 PP No. 40 Tahun 1996.41 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. 

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 

                                                             
       40  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.  
       

41
 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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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)”.  

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 199942 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.43 

 
 

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: 

                                                             
       42  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. 
       43 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.   
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a. pemohon HGU mengajukan permohonan hak (secara tertulis)44 kepada 
instansi yang berwenang, yakni: kalau luas tanah yang dimohon tidak lebih 
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). 45 

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. 

                                                             
       44 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 
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.  
        45  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.     
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HGU juga dapat terjadi karena ketentuan konversi. Dalam hal ini, hak 
erfpacht46 dan hak konsesi perusahaan kebun besar dikonversi menjadi HGU 
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.47 

Batas akhir akhir dari HGU (juga Hak Guna Bangunan - HGB dan Hak 
Pakai - HP) asal konversi hak barat berakhir pada tanggal 24 September 1980.48 
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:49 
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; 
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; 

                                                             
       46 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 
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.  
       47 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.”   

       48 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.”  
     49 A.P. Parlindungan,   Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA, Penerbit 
Alumni, Bandung, 1985, hlm 117. 
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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:50 
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 
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.51 Namun di dalam Surat Keputusan Menteri Agraria 
No. SK 13/Depag/66 disebutkan bahwa peralihan HGU dilakukan di hadapan 
PPAT Khusus.52 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.53 

                                                             
       50 Ibid, hlm. 118. 
       51 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …”, op. cit., 1961, hlm. 191.  
       52 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. 
       53 A.P. Parlindungan, Komentar Atas ..”, op. cit., hlm. 153. 
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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.54 Selanjutnya, agar misi pengawasan 
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.55 

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 

                                                             
       54 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; 
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. 

       55  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.  
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pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas 
resiprositas sesuai pertimbangan  dari Departemen Luar Negeri.56 

 
c.  Pembebanannya. Pasal 33 UUPA menyatakan: “Hak guna-usaha 

dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.”  Ketentuan 
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, 57 
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.58 

 
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 
atau perpanjangannya; (b) dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang 
sebelum jangka waktunya berakhir, karena (i) tidak terpenuhinya kewajiban-

                                                             
       

56
 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 
ada ketentuan untuk memberi kemungkinan Indonesia memberikan kemudahan yang sama di bidang 
perubahan data pendaftaran hak atas tanah kepunyaan negara asing.”   
        57   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.   
        58 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …”, 2003, hlm. 453.  
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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 membongkar 59 
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.60 

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 
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.61 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 

                                                             
       59  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. 
       

60
  Sepanjang pengetahuan penulis, Keppres tersebut belum ada sampai saat ini.  

       61 Perhatikan Majalah Renvoi,  Pelepasan Lahan PTPN II Carut-Marut, Penerbit Majalah Berita 
Bulanan Renvoi , No. 9.33.III tanggal 3 Februari 2006, hlm. 51.   
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oleh PTPN II terhadap tanah tersebut.62 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.63 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 
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.64  
          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 12,65 1366 dan/atau 1467; (ii) 

                                                             
       62  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. 
       63 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. 
       64  Sustiyadi,  Beberapa Bahan Pemikiran Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang 
Pengelolaan Tanah Negara, Penerbit Badan Pertanahan Nasional, 1997, hlm. 15-17.  
       65  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; 
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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.68 

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. 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. 
(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.” 

       66  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.” 
       67 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.”   

       68 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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(c) karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
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 Keuangan69 Mengapa harus disetujui oleh Menteri Keuangan?  
Sebab menurut Prof. Boedi Harsono, tanah-tanah hak yang dipegang oleh 
Instansi Pemerintah termasuk golongan tanah hak dan merupakan aset negara, 
yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang bersangkutan, sedang 
penguasaan yuridisnya ada pada Menteri Keuangan.70 

4) Dicabut untuk kepentingan umum. Uraian mengenai aspek hukum  
berakhirnya HGU karena pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum, 

                                                             
       69 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. 
       70 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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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 
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. 71  Bagi penulis, putusan hakim di atas 
merupakan salah satu wujud ‘hukum progresif’72 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. 

                                                             
       71 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  
       72  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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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 
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. 73 
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 
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.  

 
 

                                                             
       73 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …”, 1961, hlm. 197. 
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Hak Milik (HM) sebagai hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh hanya 
dapat dimiliki oleh WNI. Secara normatif tidak dibedakan apakah WNI Asli 
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. 

 
 

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 hak 74  untuk:  mendirikan dan 
mempunyai bangunan atas tanah. Bangunan tersebut bisa rumah sebagai 

                                                             
       74 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.” 

RANGKUMAN 
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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 
HGB itu sesungguhnya diciptakan untuk memperkaya75 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.76   
             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 
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 dapat 77  diperpanjang 

                                                             
       75 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).   
       76  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 
Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Semua keputusan tersebut ingin menguatkan kesan bahwa 
untuk pemanfaatan bangunan sebagai rumah tempat tinggal, seyogianya diberikan dengan Hak Milik. 
       77 Pasal 25 PP No.  40 Tahun 1996 menyatakan: 
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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 pembaruan78 
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. 

 
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.”79 

                                                                                                                                                                               
(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.  

        78 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 
perpanjangan atau pembaharuan HGB dan perincian uang pemasukannya dicantumkan dalam 
keputusan pemberian Hak Guna Bangunan.  
       79 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:  
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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. 

 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).80 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 

                                                                                                                                                                               
“(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.’ 

       80 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 
seseorang berarti rakyat sendiri melalui wakilnya telah memberikan persetujuan untuk membatasan 
hak rakyat itu sendiri.   
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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 
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.81  
 

 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;82 (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 pewarisan83 terjadi karena peristiwa hukum, bukan 
karena perbuatan hukum.84  

                                                             
       81 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. 
       82 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.”   
       83 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. 
       84 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; 
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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. 

 (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). 

                                                                                                                                                                               
d. pewarisan. 

(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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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.85  

 
 

 
 

 
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. 

 
         
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.86 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 

                                                             
85 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).” 

. 
       86 Yang dimaksud dengan perjanjian pengolahan tanah tampaknya adalah perjanjian bagi hasil. 

RANGKUMAN 
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sebagaimana yang ditentukan bagi HGB. Namun oleh Pasal 44 ayat (1) PP No. 40 
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.87 

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.88  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 
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; 

                                                             
       87  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.  
       88 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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(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.89 

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 
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)90 (seharusnya butir 2: penulis) PP No. 41 Tahun 
1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing 
Yang Berkedudukan di Indonesia.91 

                                                             
       89 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.”  

       90  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.” 

91 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 
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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. 

(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.” 92 (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 

                                                                                                                                                                               
kepentingannya. Dengan pertimbangan seperti itu, upaya untuk memperjelas makna "berkedudukan" 
tadi perlu dilakukan.” 

        92 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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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: 
“(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 
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: 
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“Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),93 Hak Pakai 
atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan 
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak 
Tanggungan.” 94   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.”95  
7.  Hapusnya 

Pasal 55 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: 
“(1) Hak Pakai hapus karena:  

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;  

                                                             
       93 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.”  
       94 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.”  
       95 Pasal 53 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan: “Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) hapus dengan hapusnya Hak Pakai.”  
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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. 
(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. 
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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. 
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