
 
 

 
 
 
 

HAK PENGELOLAAN 
 

 
A. PROBLEMATIKA EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN 

Tingginya dinamika ketentuan hukum yang mengatur tentang Hak Pengelolaan 
selanjutnya disebut HPL, terkadang justru menimbulkan kesulitan dalam pemaknaannya 
secara khusus. Kesulitan pemaknaan HPL tampaknya juga sejak awal dialami oleh para 
penyusun UUPA. Di dalam UUPA itu sendiri tidak ditemukan pengaturan yang tegas dan 
jelas tentang HPL. Bahkan, istilah ‘Hak Pengelolaan’ tidak ditemukan dalam undang-undang 
yang menjadi sumber utama Hukum Tanah Nasional tersebut. Pasal 2 ayat (4) UUPA hanya 
menyatakan: “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, 
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut 
ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.”  Prof. A.P. Parlindungan berpandangan bahwa 
ketentuan inilah yang menjadi acuan awal lembaga hukum HPL dalam sistem Hukum Agraria 
Indonesia. Tegasnya, ketentuan itulah yang memungkinkan diterbitkannya hak baru yang 
ketika itu pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) belum ada, kecuali hanya dikatakan sebagai 
‘delegasi pelaksanaan Hak Menguasai Negara kepada daerah-daerah otonom dan 
masyarakat hukum adat’.  

Jika ketentuan di atas dijadikan rujukan, berarti isi dan sifat dari HPL akan lebih 
bernuansa publik, sebab HPL dipandang sebagai salah satu bentuk “dikuasakannya” Hak 
Menguasai Negara (HMN) kepada subjek hukum tertentu yang berupa badan hukum publik.  
Namun, nuansa publik dari HPL itu akan terasa sedikit mengalami degradasi makna ketika 
lebih lanjut diperhatikan Penjelasan Umum II (2) UUPA yang menyatakan sebagai berikut: 
“Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat memberikan 
tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut 
peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, 
atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa 
(Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan 
tugasnya masing-masing.”   
 
Tarik ulur kepentingan untuk membawa Hak Pengelolaan dalam ranah privat, dapat kita 
jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi: 

1. Permendagri No. 1 Tahun 1967 diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 1972 
tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Ps 12 tentang 
wewenang Mendagri membuat keputusan mengenai pemberian, 
perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, izin pemindahan hak serta 
pembatalan, HPL dimasukkan menjadi satu kelompok dengan Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha. 
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2. Permendagri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara 
Pemberian Hak Atas Tanah. Dalam Ps 1 angka 1, penyebutan HPL sejajar dengan HM, 
HGU, HGB, dan HP. Juga dalam Pasaal 30 dan 31. 

3. Permendagri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan 
dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan. Dalam Ps 2, penyebutan HPL 
sejajar dengan HGU, HGB, dan HP.  

4. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. UU ini meneguhkan kedudukan HPL 
sebagai hak atas tanah dalam Ps 7 ayat (1) dan (2). 

Dengan berbagai peraturan tersebut, membawa konsekuensi memperkecil kedudukan dan 
peran hak pengelolaan menjadi sebatas suatu hak atas tanah. Namun dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan lainnya, kita juga melihat adanya upaya untuk 
mengembalikan karakter publik yang ada pada hak pengelolaan, diantaranya tampak pada 
beberapa peraturan perundangan di bawah ini: 

1. Tahun 1996 diterbitkan PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai 
Atas Tanah. Ps 1 angka 2 merumuskan definisi HPL sebagai hak menguasai dari 
Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya. 

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HPL. Ps 1 angka 14 
menyatakan HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan 
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.  

3. Implikasi sifat publik HPL adalah:  
a. Subyeknya hendaknya adalah badan hukum publik yang tugas dan fungsinya 

melayani kepentingan publik bukan yang melakukan kegiatan komersial. 
b. Tujuan akhir pemberian HPL adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

 
B. HPL SEBAGAI LEMBAGA HUKUM 

Pembahasan seputar HPL sebagai lembaga hukum, akan mengupas kedudukan HPL 
ketika belum dihubungkan dengan tanahnya. Sebagai suatu lembaga hukum, kita akan 
melihat HPL dalam beberapa segi diantaranya: 

1. Sebutan 
a. HPL berasal dari bahasa Belanda beheersrecht yaitu hak penguasaan. Hal ini 

terdapat dalam Stb 1911 No. 110 jo. Stb 1940 No. 430. Dalam angka III Stb 
1911 No. 111 disebutkan “ Barang-barang tetap/tidak bergerak, gedung-
gedung dan lembaga-lembaga yang dimaksudkan dalam surat keputusan ini, 
dianggap berada dalam penguasaan departemen yang bagian anggaran 
keuangannya melaksanakan perawatannya.” 

b. PP No. 8 Taun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, latar 
belakangnya adalah untuk mengatur kembali kesimpangsiuran dalam urusan 
penguasaan tanah negara umumnya yang diawali pada masa pendudukan 
jepang, yang tidak dapat diatasi dengan S. 1911 No. 110. 

c. UUPA secara langsung tidak mengatur tentang Hak Penguasaan 
(beheersrecht), tetapi mengisyaratkan adanya “dalam pengelolaan” bagi 
badan penguasa untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan 
Penjelasan Umum II (2) UUPA.  

 Awalnya penggunaan tanah bagi pelaksanaan tugas Badan Penguasa 
menggunakan terminologi “dalam pengelolaan”. Ada perbedaan istilah antara 



“Hak Penguasaan” dan “dalam pengelolaan”, namun  memiliki maksud sama 
yaitu mengacu pada tanah yang dikuasai oleh Badan Penguasa Negara 
(Departemen/ kementerian, jawatan atau daerah swatantra/ daerah 
otonom).  

d. Peraturan Menteri Agraria No. 9  Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi 
Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang 
kebijaksanaan selanjutnya yang ditindaklanjuti dengan PMA No. 1 Tahun 
1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan HPL. PMA No. 9 th 1965 merupakan 
peraturan keagrariaan yang pertama kali mengintroduksi terminologi yuridis 
HPL dalam sistem hukum kegrariaan nasional. Selanjutnya pengaturan HPL 
secara lebih jelas dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun. 

2. Isi dan Sifat 
HPL mengandung 2 sifat kewenangan, kewenangan publik (merencanakan 

penggunaan dan menyerahkan bagian dari HPL untuk pihak ketiga) serta kewenangan 
privat yakni kewenangan untuk menggunakan tanahnya untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya.  

HMN adalah kewenangan yang bersifat publik yang dimiliki oleh negara  untuk 
menjalankan fungsinya sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mencapai tujuan 
didirikannya negara. HMN atas tanah adalah dasar kewenangan tertinggi yang dimiliki 
otoritas pertanahan untuk menyelenggarakan pengelolaan pertanahan di Indonesia. 

Ps 1 angka 2 PP No. 40 th 1996, HPL adalah hak menguasai dari Negara yang 
kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Sehingga jelas 
bahwa HPL merupakan gempilan/ bagian dari HMN. 

 
Secara sederhana, dapat kita bandingkan isi kewenangan HMN dan HPL 

HMN HPL 

Dasar: Pasal 2 ayat (2) UUPA  Dasar: Ps 1 angka 2 PP No. 40 th 1996 dan 
Ps 1 angka 14 PMNA/Ka BPN No. 9 th 
1999  

(1) Mengatur dan 
menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan 
ruang angkasa tersebut; 

(2) Menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan 
bumi, air dan ruang angkasa; 

(3) Menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum 
yang mengenai bumi, air dan 

(1) Merencanakan peruntukan dan 
penggunaan tanah yang 
bersangkutan (bersifat publik); 

(2) Menggunakan tanah tersebut 
untuk keperluan pelaksanaan 
tugas/usahanya (bersifat privat); 

(3) Menyerahkan bagian-bagian 
daripada tanah itu kepada Pihak 
Ketiga  menurut persyaratan yang 
ditentukan oleh perusahaan 
pemegang hak (bersifat publik).  



ruang angkasa.  

 
Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Boedi Harsono, meskipun isi kewenangan 

HPL ada yang bersifat privat, yakni menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 
pelaksanaan tugas/usaha, kewenangan itu bukanlah yang utama dalam HPL. Tujuan 
utamanya adalah, bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh 
pihak-pihak lain yang memerlukan. Artinya, kewenangan privat itu memang harus 
dipunyai oleh pemegang HPL agar bisa melaksanakan tujuan utamanya, yakni 
menyediakan tanah bagi pihak-pihak lain sesuai rencana peruntukan dan penggunaan 
tanah yang didesain oleh pemegang HPL. 

Penyediaan tanah untuk kawasan tertentu sebagai tugas utama dari subjek HPL 

itu lebih merupakan tindakan hukum publik yang kewenangannya sebagai hasil 

pelimpahan dari HMN yang berkarakter publik. Oleh karena itulah, maka Prof. Boedi 

Harsono juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 21 Tahun 1997 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang memandang Hak 

Pengelolaan (dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun) sebagai hak atas  adalah suatu 

kekhilafan pembuat undang-undang.1 Padahal dalam ‘Penjelasan Pasal’ itu sendiri 

dinyatakan bahwa isi Hak Pengelolaan tersebut dirumuskan sama dengan rumusan 

dalam Pasal 1 PP No. 40 Tahun 1996, yakni sebagai hak menguasai dari Negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.2 Timbul 

pertanyaan, jika HPL merupakan pelimpahan HMN kepada pemegangnya, apakah 

perolehan HPL bisa menjadi objek pajak? 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa HPL wajar dikenakan pajak. Hal itu 

secara jelas tampak pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi R.I. dalam putusannya 

No. 053/PUU-II/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang antara lain menyatakan: “… 

bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka perolehan hak pengelolaan menjadi obyek 

pajak seperti yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB (Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)  yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 

adalah wajar.   Namun, jika subjek HPL adalah murni badan hukum publik serta isi dan 

sifat HPL yang dimaksud benar-benar lebih mengedepankan dimensi publik dari HPL, 

dalam arti tujuan kegiatan pemegang HPL itu bukan untuk kepentingan komersial, maka 

kiranya kurang wajar jika harus dikenakan  BPHTB. Dengan penjelasan itulah dapat 

dipahami ketentuan Pasal 2 PP No. 112 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa besarnya 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan 

                                                             
       

1
 Kekhilafan ini tampaknya berlanjut juga pada UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di dalam 

Pasal 1 butir 3 UU No. 20 Tahun 2000 itu dinyatakan bahwa hak atas tanah dan bangunan adalah 

hak atas tanah termasuk Hak Pengelolaan. Pasal 2 ayat (3) UU tersebut juga menyatakan bahwa hak 

atas tanah meliputi:Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik atas 

Satuan Rumah Susun, dan Hak Pengelolaan.    

       
2
 Ibid, hlm. 281.  



adalah sebagai berikut: (a)  0% (nol persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang seharusnya terutang, dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah 

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan 

Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas); dan (b) 50% (lima puluh 

persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang 

dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud pada Poin 1 di atas. 

 

3. Subyek 
Menurut Pasal 2 ayat (4) UUPA, subyek HPL adalah badan hukum publik (baik di 

tingkat pusat maupun daerah). Menurut Boedi Harsono juga dapat diberikan pada 
Pemda, Masyarakat-masyarakat hukum adat, badan otorita, perusahaan negara, dan 
perusahaan daerah. 

Jadi ada perkembangan subyek HPL yang awalnya hanya departemen, jawatan, 
dan daerah swatantra kemudian mengalami perkembangan: 
1. Badan penguasa (departemen, jawatan/ daerah swatantra) dan masyarakat-

masyarakat hukum adat (penjelasan umum UUPA dan Ps 2 ayat (4) UUPA); 
2. Badan hukum milik pemerintah yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah/pemda 

dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah, industri, pariwisata, 
pelabuhan, perumahan/pemukiman (PMDN No. 5 Tahun 1974); 

3. Perum, Persero atau bentuk alin yang bergerak di bidang penyediaan, pengadaan, 
dan pematangan tanah bagi kegiatan usaha (PMDN No. 5 th 1974); 

4. Badan otorita (Keppres No. 41 tahun 1973 jo. No. 94 tahun 1998). Pasal 67 PMNA/Ka 
BPN No. 9 th 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah 
negara dan HPL, subyek HPL adalah instansi pemerintah termasuk pemda, BUMN, 
BUMD, PT Persero, badan otorita, dan badan hukum pemerintah lainnya yang 
ditunjuk pemerintah. 
 

Sebagai implikasi dari berbagai macam subyek Hak Pengelolaan itu, maka berdasarkan 

jenis dan pengaturannya, differensiasi Hak Pengelolaan menjadi:3 

                                                             
       

3
 Perhatikan catatan duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 053/PUU-II/2004 

tanggal 17 Desember 2004, yang memutuskan putusan atas permohonan Marto Sumartono, 

Pekerjaan Direktur Utama PT. Mustika Lodan, yang menguji UU No. 20 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Marto Sumartono berpendirian bahwa Pasal 1 butir 3 dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2000 

yang mencantumkan Hak Pengelolaan sebagai hak atas tanah adalah tidak adil dan tidak efisien 

karena hak atas tanah telah diatur secara jelas dalam UU No. 5 Tahun 1960. Namun, di dalam 

pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi, antara lain, berpendapat, bahwa ‘efisiensi 

berkeadilan’ dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bukan dalam arti efisiensi dalam suatu bisnis atau 

perusahaan, melainkan mengenai sistem perekonomian nasional dimana dalam menjalankan 

efisiensi tidak boleh mengakibatkan ketidakadilan yang bertentangan dengan hak asasi. Di dalam 

pertimbangan lainnya juga dinyatakan: “Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka 

perolehan hak pengelolaan menjadi obyek pajak seperti yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 

1997 tentang BPHTB yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 adalah wajar dimana dalam 

pelaksanaannya seperti yang diterangkan oleh pemerintah dalam keterangan tertulisnya yang 



1. HPL pelabuhan (PP No. 69 th 2001 tentang Kepelabuhan); 
2. HPL Otorita (Keppres No. 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam jo 

Keppres No. 94 th 1998); 
3. HPL Perumnas (PP No. 12 tahun 1988 jo PP No. 15 tahun 2004 tentang Perum 

Perumnas); 
4. HPL  Pemerintah Daerah (PP No. 8 tahun 1953); 
5. HPL Transmigrasi (UU No. 15 tahun 1997  tentang Ketransmigrasian); 
6. HPL Instansi pemerintah ( Keppres No. 79 th 1999 dan Keppres No. 73 th 1998 ttg 

Badan Pengelola Gelora Senayan an Badan Pengelola Komplek Kemayoran)  
7. HPL Industri/Pertanian/Pariwisata/Perkeretaapian (PP No. 19 th 1998 ttg Pengalihan 

Bentuk Perum Kereta Api menjadi Persero); 
8.  HPL lainnya (PP No. 36 th 1990 ttg Kawasan Berikat). 
Perkembangan selanjutnya, pemberian Hak Pengelolaan kepada subyek Hak 

Pengelolaan mengalami perubahan, misalnya: (a) Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah 

tidak terbatas perumahan tetapi berkembang ke bidang lain (perdagangan, pelabuhan, 

dst), sebagai akibat implementasi UU No. 22 Tahun 1999; (b) Hak Pengelolaan 

dimohonkan atas tanah yang sudah merupakan aset kekayaan Pemerintah Daerah untuk 

diubah menjadi kegiatan komersial; dan (c) Hak Pengelolaan digunakan sebagai suatu 

kebijakan agar aset Pemerintah tidak hilang.4 Disayangkan sampai saat ini wacana 

menjadikan masyarakat hukum adat sebagai subjek Hak Pengelolaan belum berkembang 

luas. Persoalan utamanya adalah belum diakomodasinya masyarakat hukum adat 

sebagai subjek hukum dalam penguasaan/pemilikan tanah. Upaya untuk memungkinkan 

masyarakat hukum adat atau desa adat sebagai subjek HPL kiranya dapat juga digali dari 

keberadaan tanah adat di Provinsi Bali. 

 
D.     Obyek 

Berdasarkan perkembangan pengaturan Hak Pengelolaan di atas, dapat 

diketahui bahwa Hak Pengelolaan hanya dapat diberikan di atas tanah Negara. Oleh 

karena itu, jika di atas tanah yang akan diberikan Hak Pengelolaan masih ada hak-hak 

atas tanah yang lain (seperti HGB atau HP, “hak garap”), wajib terlebih dahulu 

dibebaskan oleh calon pemegang Hak Pengelolaan. Tentu, dengan membayar ganti 

kerugian atas tanah hak atau tanah “hak garap” tersebut. Tegasnya, sebelum diberikan 

Hak Pengelolaan kepada subjek hukum tertentu, harus dipastikan bahwa di atas tanah 

yang akan diberikan Hak Pengelolaan  tersebut harus dalam keadaan clear and clean, 

tidak boleh ada hak atau kepentingan pihak lain di atas tanah yang diberikan Hak 

Pengelolaan tersebut. Dengan perkataan lain, jika pemberian HPL terjadi di atas tanah 

                                                                                                                                                                                              
menyebutkan „bahwa apabila instansi pemegang Hak Pengelolaan kemudian menggunakan 

kewenangannya untuk menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau 

bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tanah, maka pihak ketiga dikenakan BPHTB 

karena pihak ketiga tersebut telah menerima kenikmatan manfaat dari tanah yang digunakannya.”   

        
4
 Ibid, putusan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 053/PUU-II/2004 tanggal 17 Desember 

2004.  



yang masih ada hak atau kepentingan pihak lain, maka secara hukum Hak Pengelolaan itu 

mengandung cacat yuridis. 

 
C. HPL SEBAGAI HUBUNGAN HUKUM KONKRIT 

1. Cara Terjadinya 
Dalam perkembangan pengaturannya, Hak Pengelolaan (HPL) terjadi karena konversi Hak 

Penguasaan Tanah Negara berdasarkan PMA No. 9 Tahun 1965, yakni: (a) kalau tanah itu 

hanya digunakan instansi yang menguasai bagi pelaksanaan tugasnya dikonversi menjadi 

Hak Pakai, namun jika selain digunakan bagi pelaksanaan tugasnya juga untuk diberikan 

kepada Pihak Ketiga dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.5  

Dalam praksis pertanahannya cara terjadinya HPL adalah melalui penetapan hak dalam 
hal ini penetapan pemberian hak. Proses pemberiannya tunduk pada Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Prosedur  yang harus dipenuhi 
dalam rangka permohonan Hak Pengelolaan diatur dalam ketentuan Pasal 68 dan 75 
PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999, yaitu: diajukan secara tertulis melalui Kepala Kantor 
Pertanahan. Tegasnya kewenangan pemberian HPL ada pada Kepala BPN. Hak-hak atas 
tanah dan Hak Pengelolaan yang diberikan, menurut ketentuan Pasal 23 dan 29 PP No. 24 
Tahun 1997, terjadi atau lahir pada saat didaftarkan dalam buku tanah yang 
bersangkutan.6 Bukan pada tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Haknya. 
Setelah dilaksanakan pendaftarannya dalam buku tanah, kepada pemegang haknya 
diberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya (Lihat ketentuan Pasal 7, 23, 24, dan 43 
PP No. 40 Tahun 1996). 
 

B. Peralihannya 
Boedi Harsono menyatakan bahwa Hak Menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan 

kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah 

dan masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan 

                                                             
       

5
   Secara ilmu perundang-undangan sesungguhnya tidak begitu tepat jika pengaturan konversi 

Hak Penguasaan Tanah Negara diatur dengan aturan Peraturan Menteri. Namun karena PP No. 8 

Tahun 1953 itu sendiri tidak mengatur dan UUPA juga tidak memberi perhatian untuk mengaturnya, 

maka pengaturan tingkat Peraturan Menteri ini lebih bersifat untuk mencegah kekosongan hukum.   

       
6
 Pasal 5 PP No. 112 Tahun 2000 menyatakan:  ”Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Pengelolaan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau Surat 
Keterangan Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”  Selanjutnya, bagi yang 
dikenakan BPHTB Rp 0,- diatur dalam Penjelasan Pasal 5 PP No. 112 Tahun 2000 tersebut, yang 
menyatakan: ”Dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah 
lainnya dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) maka 
sebagai pengganti Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Surat 
Keterangan Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB yang 
wilayahnya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang diberikan Hak Pengelolaan.”   



dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan, bukan otonomi.7 Konsekuensi 

logisnya, Hak Pengelolaan pun tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain, kecuali hak-hak 

atas tanah yang lahir dari Hak Pengelolaan tersebut. Prof. Boedi Harsono menegaskan, 

HPL didaftar dan diterbitkan sertipikat sebagai tanah bukti haknya, tetapi sebagai 

“gempilan” HMN tidak dapat dipindahtangankan.8 Artinya, HPL tidak dapat berpindah 

“hak”-nya kepada subjek hukum lainnya melalui perbuatan hukum pemindahan hak 

(seperti jual-beli). Sebagaimana teori hukum pada umumnya, tindakan pemindahan hak 

hanya dapat dilakukan oleh suatu subjek hukum terhadap objek hukum yang dipunyai 

secara privat pula. Oleh karena hubungan hukum antara subjek dengan objek dalam HPL 

lebih bersifat publik, maka perbuatan hukum pemindahan hak (memindahkan hak secara 

langsung kepada subjek hukum yang lain) tidak diperkenankan secara hukum. Kalau ada 

maksud untuk mengakhiri hubungan hukum HPL antara dari subjek hukumnya kepada 

subjek hukum lain, maksud itu hanya dimungkinkan melalui pelepasan hak. 

Prof. Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa tanah HPL tidak dapat 

diperjual-belikan/dialihkan, tetapi dapat dilepaskan (kembali kepada Negara) untuk 

kemudian diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.9 Penegasan  ‘pelepasan hak’ sebagai  pranata hukum peralihan 

HPL ada sikap konsisten pada karakter publik dari HPL yang pada hakikatnya tidak bisa 

dipindahkan. Kalau karena kebutuhan tertentu akan dipindahkan kepada subjek hukum 

yang lain, maka prosedur hukum yang ditempuh harus terlebih dahulu mengembalikan 

penguasaan hukum tanah itu kepada Negara. Setelah itu baru dilakukan pemberian HPL 

yang baru kepada subjek hukum yang baru pula.  

 
C.       Pembebanannya 

1. Hak Atas Tanah 
Pasal 2 PMDN No. 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan 

Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah Bagian-bagian Tanah HPL Serta 
Pendaftarannya menyebutkan bahwa setiap penyerahan penggunaan tanah sebagai 
bagian dari HPL kepada pihak ketiga oleh pemegang HPL wajib membuat perjanjian 
tertulis. Perjanjian tertulis tersebut adalah perjanjian penyerahan penggunaan tanah 
bukan perjanjian sewa menyewa, sewa tanah atau jual beli. Perjanjian ini tunduk 
pada KUH Pdt. HPL bukan bersifat keperdataan seperti HM, tapi gempilan HMN. 
Perjanjian penyerahan penggunaan tanah bukan perbuatan pemindahan hak, karena 
masih harus ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah pada otoritas 
pertanahan. 

Setelah pihak ketiga memperoleh penunjukan/penyerahan dari pemegang HPL, 
yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan hak atas tanah (HGB dan HP) 
tersebut dengan perantaraan pemegang HPL, dan pemegang HPL berkewajiban 
melengkapi berkas permohonan dan meneruskannya kepada Kepala BPN melalui 

                                                             
        

7
  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah …, loc. Cit., hlm. 277-278. 

        
8
 Boedi Harsono, ibid.  

         
9
 Maria S.W. Sumardjono, op. cit., hlm. 213-214. 



Kakantah setempat disertai asal usul tentang syarat-syarat yang harus ditaati oleh 
penerima hak. 

Dengan didaftarkannya hak-hak atas tanah tersebut, maka hak atas tanah 
tersebut memperoleh jaminan kepastian hukum. Tanah HPL yang dibebani hak-hak 
atas tanah tersebut tetap berlangsung/ tidak hapus.  (Pasal 5 PMDN No. 1 th 1977).  

Setelah jangka waktu HGB/HP berakhir maka tanah yang bersangkutan kembali 
dalam penguasaan sepenuhnya pemegang HPL (Pasal 36 ayat (2) dan 56 ayat (2) PP 
40 tahun 1996. Demikian juga dimungkinkan adanya HM diatas HPL. 

Setelah keputusan pemberian hak atas tanah terbit, maka pihak ketiga 
memenuhi kewajiban yang berupa: 

1. Uang pemasukan (Istilah PMDN 1 th 1977)/ fee kepada pemegang HPL 
berdasar perjanjian antara pemegang HPL dgn pihak ketiga  

2. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).  
 

2.      Hak Tanggungan 
UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda 
Yang Berkaitan Diatasnya (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1996) tidak 
menunjuk Hak Pengelolaan sebagai obyek Hak Tanggungan, namun hak atas tanah 
yang diberikan di atas Hak Pengelolaan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan 
hutang dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 HGB dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak 
Tanggungan. Lebih lanjut, PP 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa HGB dapat 
diberikan di atas Tanah Negara, tanah HPL  dan tanah HM.  
Mengenai konsekuensi sebagai akibat dari pembebanan Hak Tanggungan atas 

HGB/HP yang terletak di atas tanah HPL, tentang adanya kemungkinan beralihnya 

HGB/HP di atas tanah HPL tersebut kepada pihak ketiga dalam rangka eksekusi Hak 

Tanggungan, yaitu apabila debitur tidak dapat melunasi hutang yang dijamin 

dengan Hak Tanggungan tersebut, ketentuan Pasal 34 PP 40 Tahun 1996 

menetapkan bahwa pengalihan HGB dan Hak Pakai di atas tanah HPL memerlukan 

persetujuan tertulis dari pemegang HPL. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 630.1-3430 tanggal 17 

September 1998 yang menyatakan bahwa : “karena eksekusi Hak Tanggungan 

mengakibatkan HGB beralih kepada pihak lain maka pembebanan Hak Tanggungan 

diperlukan persetujuan tertulis dari pemegang HPL yang akan berlaku sebagai 

persetujuan untuk pengalihan hak tersebut dalam rangka eksekusi Hak 

Tanggungan”. 

Apabila Debitur wanprestasi, maka kondisi tersebut tidak akan mempengaruhi 

pihak Pemegang HPL karena siapapun yang menjadi pemegang HGB di atas tanah 

HPL tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang HPL. Hak-

hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah HGB atau HP yang diperoleh di 

atas tanah HPL berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah dengan Pemegang HPL 

tetap mengikat kepada pihak ketiga lainnya yang memperoleh HGB dari pemegang 

HGB yang pertama, dan seterusnya.  



Oleh karena itu, sertipikat HGB/HP di atas HPL dapat dibebani dengan Hak 
Tanggungan karena yang dijaminkan bukan tanah HPL, melainkan HGB/HP yang ada 
di atasnya saja, sehingga tidak terkena pemberlakuan ketentuan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

 
D.    Hapusnya 
Secara teoritis HPL tidak akan pernah hapus selama subyek HPL masih ada. Selama 
instansi masih konsisten melaksanakan tugas pemerintahannya dan tugas memberikan 
bagian-bagian dari HPLnya bagi pihak ketiga, maka HPL tetap eksis. 
Pasal 49 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 menyatakan bahwa tanah dan bangunan milik 
negara/ daerah yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok fungsi 
instansi yang bersangkutan wajib diserahkan pemanfaatannya kepada menteri 
keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan 
negara/daerah. Pemindahtanganan barang miliki negara itu harus memperoleh 
persetujuan DPR/DPRD.  
 
E.   Pembuktiannya 
Lahirnya HPL adalah setelah HPL tersebut didaftarkan pada buku tanah yang 
bersangkutan. Setelah pendaftaran itu pemegangnya diberikan sertipikat HPL sebagai 
alat bukti yang kuat tentang kepemilikan tanah HPL itu. Oleh karenanya sebelum 
memberikan hak atas tanah (HGB/HP) di atas HPL, terlebih dahulu HPL harus didaftarkan. 
Karena tanggal pendaftaran itu merupakan saat lahir/terjadinya HPL. 
Sebelum HPL didaftarkan, belum ada kewenangan pemegang HPL memberikan hak atas 
tanah (HGB/HP) di atas HPL tersebut. Sehingga alat bukti yang paling kuat mengenai 
keberadaan HPL adalah sertipikat HPL. 
UU No 1 tahun 2004, menyatakan bahwa barang miliki daerah adalah semua adalah 
semua barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain 
yang sah. SE No. 500-468 tanggal 12 Feb 1996 tentang Masalah Ruilslag Tanah-tanah 
pemerintah menyebutkan yang dimaksud aset negara/daerah: 
1. tanah-tanah bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai secara fisik oleh 

instansi pemerintah; 
2. tanah-tanah tersebut dikelola an dipelihara/dirawat dengan dana instansi 

pemerintah; 
3. tanah tersebut telah terdaftar dalam daftar inventaris instansi pemerintah yang 

bersangkutan; 
4. tanah secara fisik dikuasai/digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan 

hubungan hukum yang dibuat antara pihak lain dengan instansi pemerintah 
dimaksud; 

5.  tanah tersebut poin 1 -3 yang sudah ada sertipikatnya maupun belum ada 
sertipikat.  

Kebijakan ini cukup realistis, karena sampai saat ini belum dicapai kejelasan dan ketuntasan 

pengaturan tentang pensertipikatan tanah khususnya yang dikuasai/dimiliki oleh Instansi 

Pemerintah. 

 
 
 
 



 
 


