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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Tanah bagi hidup dan penghidupan manusia merupakan “conditio sine 

qua non.” 1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian 

mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas 

sekali. Tanah didalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat 

penting. Seiring dengan bertambahnya manusia dari tahun ke tahun, 

sedangkan jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas 

sekali, maka tanah menjadi masalah yang sangat krusial bagi manusia.  

Pada era pembangunan ini, arti penting tanah semakin disadari sebagai 

salah satu faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan. Sebagai wadah sumber kekayaan alam yang terdapat di 

darat, harus dapat dipahami bahwa tanah ialah wujud konkret dari salah 

satu modal dasar pembangunan nasional yang tercantum dalam GBHN. 

Fakta tentang adanya hubungan antara manusia dengan tanah dapat 

dipandang sebagai fakta hukum, yaitu fakta atau kenyataan yang diatur dan 

diberi akibat oleh hukum, sehingga dapat juga disebut dengan 

Rechtsfeiten”. Rechtsfeiten diartikan sebagai peristiwa-peristiwa hukum, 

yaitu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang diatur dan diberi 

akibat oleh hukum.  

 
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah, Himpunan Peraturann – Peraturan 

Hukum Tanah, Cet Ketiga (Jakarta: DJambatan,1982) hal 5. 

2 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Yogyakarta: Total Media, 

2009) hal 101. 
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Hubungan antara manusia dengan tanah, tidak terkecuali di Indonesia, 

selalu diatur oleh hukum. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan tanah di Indonesia sebelum kemerdekaan, pada satu pihak diatur 

oleh hukum adat dan pada pihak lain diatur pula oleh hukum tanah kolonial 

Belanda yang berpangkal pada Agrarische Wet Staatsblad 1870 Nomor.55.2 

Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, hubungan antara manusia 

dengan tanah Hukum tanah nasional yang dimuat dalam Undang-Undang 

Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) diatur hak penguasaan atas tanah. Hak menguasai Negara yang 

terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), 

dalam ayat (2) disebutkan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi 

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

Negara”. Kemudian dalam ayat (3) disebutkan “Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “. Kandungan makna dalam pasal 

tersebut mempunyai dua garis besar yaitu pertama: negara menguasai bumi, 

air, dan kekayaan alam yang tekandung didalamnya, kedua: bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Arti dari pemahaman tersebut adalah negara 

memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana, dan 
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sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan 

sumber daya alam nasional.3 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang 

disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur 

tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu 

aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah 

sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Pokok Agraria yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain serta badan-badan hukum.” Boedi Harsono menyatakan bahwa hak 

penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau 

larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang 

menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, 

yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok 

ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam 

Hukum Tanah.4 Dasar dari hak menguasai negara pada hakikatnya adalah 

tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa dan negara seperti yang ditetapkan 

oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Hal ini diperjelas oleh Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “wewenang yang bersumber pada 

hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk 

 
3 Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hal 8. 

4  Boedi Harsono., Op.cit., hal 24. 
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mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, 

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.  

Selanjutnya Penjelasan Umum II angka (2) Undang-Undang Pokok 

Agraria menyatakan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada 

seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 

keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan 

penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan 

bagi pelaksanaan tugasnya masing - masing (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 

Pokok Agraria). Ketentuan inilah yang menjadi landasan hukum “Hak 

Pengelolaan” dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai pendelegasian 

wewenang atas prinsip hak menguasai negara meskipun secara eksplisit 

penyebutan Hak Pengelolaan tidak terdapat dalam undang-undang tersebut. 

Hak penguasaan atas tanah berisi wewenang, kewajiban, dan larangan bagi 

pemegang haknya. Hak penguasaan atas tanah ada yang bersifat privat, yaitu 

memiliki, dan ada yang bersifat publik, yaitu mengatur dan menentukan. 

Hak penguasaan atas tanah ada yang merupakan lembaga hukum, yaitu 

belum dihubungkan antara tanah dengan orang atau badan hukum tertentu 

sebagai pemegang haknya, dan ada yang merupakan hubungan hukum yang 

konkret, yaitu sudah dihubungkan antara tanah dengan orang atau badan 

hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Menurut sifat dan pada asasnya, 

kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara 

berada di tangan Pemerintah Pusat. Daerah-daerah swatantra (sekarang 
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Pemerintah Daerah), baru mempunyai wewenang tersebut apabila ada 

pelimpahan (pendelegasian) wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah 

oleh negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.5 

   Hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok 

Agraria, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Ayat (2) 

“Hak-Hak Atas Tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 ini memberikan 

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula 

tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar 

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan 

peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.” Menurut Pasal 1 ayat (8) 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor. 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah 

adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah 

negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, 

termasuk pemberian hak di atas tanah Hak Pengelolaan.  Secara tersurat, 

Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebut Hak Pengelolaan, tetapi 

hanya menyebut pengelolaan dalam Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 

Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu: Negara dapat memberikan tanah 

yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak 

 
5 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi 

Agraria), (Jakarta: Citra Media, 2007), hal 37. 
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menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau memberikannya dalam 

pengelolaan (garis bawah penulis) kepada suatu badan penguasa 

(Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk digunakan bagi 

pelaksanaan tugasnya masing-masing.  

Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria, Hak Pengelolaan tidak disebutkan secara eksplisit, baik 

dalam dictum, batang tubuh maupun penjelasannya. Namun demikian, 

dalam praktik, keberadaan Hak Pengelolaan berikut landasan hukum telah 

berkembang sedemikian rupa dengan berbagai ekses dan permasalahannya.6 

Pengertian yang lebih lengkap tentang Hak Pengelolaan dinyatakan dalam 

Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang -Undang Nomor. 20 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, Pemberian Hak Pengelolaan, yaitu hak menguasai Negara 

atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 

pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, 

mempergunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, dan 

menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau 

bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari pengertian Hak Pengelolaan di atas 

menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai Negara 

 
6 Maria S.W. Sumardjono, “Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya”, 

Mimbar Hukum, Edisi Khusus, September 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, hal 21. 
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atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok 

Agraria, bukan hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Pasal 

16 ayat (1), dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak Pengelolaan 

bukan murni hak menguasai negara atas tanah, melainkan pelimpahan dari 

hak menguasai negara atas tanah.  

Pihak-pihak yang dapat mempunyai Hak Pengelolaan disebut subyek 

Hak Pengelolaan. Tidak semua wewenang dalam hak menguasai negara atas 

tanah tersebut dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan, melainkan 

sebagian dari ketiga wewenang hak menguasai negara atas tanah yang 

dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Dari berbagai macam hak 

atas tanah, Hak Milik merupakan satu-satunya hak primer hak yang paling 

kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya, hal ini dipertegas dalam 

Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: Hak Milik 

adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok 

Agraria. Prosedur untuk mendapatkan hak atas bagian-bagian tanah Hak 

Pengelolaan seperti juga mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara adalah melalui permohonan hak yang diajukan kepada 

pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Hak Atas Tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor. 1 Tahun 1977, hak yang dapat diberikan kepada pihak ketiga atas 

Hak Pengelolaan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, 
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sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah 

dipersiapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan.  

Pada Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa setiap penyerahan 

penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan, baik 

yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan diatasnya, 

wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pemegang Hak 

Pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan. Permohonan hak atas 

tanah yang luasnya tidak melebihi 2.000 M/2, permohonan diajukan kepada 

Gubernur Kepala Daerah. Jika luas tanah yang dimohonkan haknya melebihi 

2.000 M/2 maka permohonan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri 

(sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional). Permohonan hak diajukan 

melalui kantor pertanahan kabupaten/kotamdya setempat untuk diproses dan 

diteruskan kepada kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi untuk 

diproses dan diteruskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jika 

semua persyaratan telah dipenuhi, maka diterbitkanlah surat keputusan 

pemberian hak dan hak tersebut harus didaftarkan pada kantor badan 

pertanahan setempat guna memperoleh alat bukti hak yang kuat yang disebut 

dengan sertifikat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak atas tanah 

tersebut tidak dapat diberikan sendiri oleh pemegang Hak Pengelolaan, 

melainkan harus diusulkan kepada instansi/pejabat yang berwenang menurut 

tata cara dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan.  

Dalam prakteknya, pemegang Hak Pengelolaan melaksanakan sendiri 

pemberian hak kepada pihak ketiga tanpa adanya pendaftaran hak, bahkan 

pemberian hak tersebut berupa hak sewa sebagaimana yang terjadi dalam 
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perjanjian penggunaan lahan. Padahal sebagaimana yang diatur, bahwa 

terhadap Hak Pengelolaan tidak dapat diberikan hak sewa atas tanah. Hak 

Pengelolaan tidak diberikan kepada perseorangan baik warga Negara 

Indonesia maupun orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan 

usaha swasta baik badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia, perwakilan negara asing, perwakilan badan 

internasional, badan keagamaan dan badan sosial. Syarat bagi badan hukum 

untuk dapat mempunyai tanah Hak Pengelolaan adalah badan hukum yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah.  

Pihak-pihak yang dapat menjadi subyek atau pemegang Hak 

Pengelolaan dikemukakan oleh Eman Ramelan, yaitu subyek atau pemegang 

Hak Pengelolaan adalah sebatas pada badan hukum Pemerintah baik yang 

bergerak dalam pelayanan publik (pemerintahan) atau yang bergerak dalam 

bidang bisnis, seperti Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik 

Daerah, PT. Persero, badan hukum swasta tidak mendapatkan peluang untuk 

berperan sebagai subyek atau pemegang Hak Pengelolaan.7 Berkaitan 

dengan perolehan Hak Pengelolaan melalui konversi, Boedi Harsono 

menyatakan bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 Tahun 

1965, Hak Pengelolaan yang pertama-tama ada pada waktu mulai 

berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria adalah yang berasal dari 

konversi hak penguasaan atau hak beheer, yaitu yang tanahnya selain 

 
7 Eman Ramelan, “Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 9 Tahun 1999”, Majalah Yuridika, 

Vol. 15 Nomor. 3, Mei – Juni 2000, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 

196. 



 

10 
 

dipergunakan untuk kepentingan instansi yang bersangkutan, dimaksudkan 

juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. Hak 

Pengelolaan yang berasal dari konversi tersebut berlangsung selama 

tanahnya dipergunakan untuk keperluan itu. Pelaksanaan konversi 

diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan 

dan jika tanahnya belum terdaftar di Kantor Pendaftaran Tanah baru 

diselenggarakan setelah pemegang haknya datang mendaftarkannya.8 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 1977 

dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam 

Pemberian Hak Atas Tanah Negara, di atas tanah Hak Pengelolaan dapat 

diberikan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Milik. Pihak ketiga 

yang mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak 

Pengelolaan ditempuh melalui Perjanjian Penggunaan Tanah antara 

pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang 

mendapatkan Hak Milik atas tanah Hak Pengelolaan ditempuh melalui 

pelepasan tanah Hak Pengelolaan oleh pemegang Hak Pengelolaan.Terdapat 

Hak Pengelolaan yang diberikan pengelolaan nya kepada Badan Usaha 

Milik Negara contohnya Perum Perumnas. Hal ini ditegaskan dalam Surat 

Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.500-3460 Tahun 1998 

bahwa Perum Perumnas salah satu subyek hukum yang dapat memegang 

Hak Pengelolaan dalam pemanfaatan tanah negara.  

 
8 Boedi Harsono, Op.cit., hal. 325-326. 



 

11 
 

Perum Perumnas dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 1974 yang mana tujuan awal pemberntukan Perum Perumnas adalah 

untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pembangunan, penyediaan di bidang 

perumahan rakyat serta prasarana dilingkungan sesuai dengan kebijaksanaan 

pemerintahan. Peraturan Perum Perumnas telah beberapa kali mengalami 

perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1998 yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988. Peraturan Pemerintah tersebut 

ditambahkan tujuan dari Perum Perumnas yakni melakukan pemupukan 

dana. Selain melakukan kegiatan produktif di bidang perumahan rakyat 

beserta sarana dan prasana. Perum Perumnas dalam menjalankan usahanya 

di bidang pembangunan nasional maka Perum Perumnas dapat menguasai 

tanah. Penguasaan tanah yang dapat diminta oleh Perum Perumnas salah 

satunya yaitu Hak Pengelolaan. 

Dalam pelaksanaanya Perum Perumnas membangunan kawasan 

perumahan dan pemukiman dengan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti 

pengembang dan memberikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan. 

Dari sekian banyak proyek perumahaan yang dikerjasamakan Perum 

Perumnas dengan pihak ketiga adalah salah satunya adalah kerja sama 

pembangunan kawasan perumahaan dengan pengembang PT.X yang 

berlokasi di cengkareng Timur, Jakarta Barat. Didalam perjanjian tersebut 

diatur bahwa PT.X akan membangun dan memasarkan perumahaan yang 

berada dilahan Perum Perumnas. Terhadap bukti kepemilikan terhadap lahan 

tersebut diatur pula bahwa pengembang akan diberikan sertipikat induk yang 

berada diatas Hak Pengelolaan Perum Perumnas. Dimana terhadap sertipikat 
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induk tersebut nantinya akan dipecah menjadi perunit sesaui dengan yang 

dipasarkan oleh PT.X. Sertipikat yang telah dipecah tersebut nantinya 

memiliki status sertipikat Hak Guna Bangunan yang berada diatas Hak 

Pengelolaan Perum Perumnas, serta dapat dinaikan statusnya menjadi 

sertipikat Hak Milik yang berada ditas Hak Pengelolaan. Setiap melakukan 

perbuatan hukum terhadap sertipikat tersebut maka harus mendapat izin 

tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan Perum Perumas dengan membayar 

sejumlah biaya.  

Ketika Sertipikat telah menjadi Hak Milik, Hak Pengelolaan tetap 

melekat di dalam sertipikat tersebut akibatnya setiap melakukan perbuatan 

hukum harus selalu meminta persetujuan dan membayar biaya Perum 

Perumnas. Hak tersebut tidak sesuai dengan maksud dari Hak Milik sebagai 

satu-satunya hak primer hak yang paling kuat dibandingkan dengan hak-hak 

yang lainnya sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-

Undang Pokok Agraria yang berbunyi: “Hak Milik adalah hak turun 

temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 

mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” Turun temurun artinya Hak Milik atas 

tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila 

pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh 

ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak 

Milik. Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan 

hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah 

dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah 

hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada 
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pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, 

dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan.  

Mengenai keabsahan Hak Milik dikenal dua asas pertama asas Nemo 

plus juris transfere potest quam ipse habel artinya tidak seorangpun dapat 

mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi Hak 

Miliknya atau apa yang dia punya. Kedua asas Nemo sibi ipse causam 

possessionis mutare potest artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya 

atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya.9 

Kedua asas tersebut semakin mengukuhkan kekuatan sifat terkuat dan 

terpenuh Hak Milik atas tanah. Pernyataan di atas mengandung pengertian 

betapa penting dan berharganya menguasai hak atas tanah dengan title “Hak 

Milik” yang secara hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh 

sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. 

Sifat hak terkuat yang dimiliki oleh sertipikat Hak Milik atas diatas Hak 

Pengelolaan menjadi lemah, dikarenakan sertiap melakukan tindakan hukum 

terhadap hak atas tanah tersebut seperti menjual, menjaminkan maka pemilik 

hak atas tanah harus terlebih dahulu mengajukan surat izin tertulis dari 

pemegang Hak Pengelolaan agar tindakan hukum tersebut dapat terlaksana. 

Terhadap izin tersebut maka pemegang Hak Pengelolaan akan mengeluarkan 

sejumlah biaya yang nilanya tidak sedikit.  

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi timbul tandatanya besar 

terhadap kepastian hukum Hak Milik diatas Hak Pengelolaan. Karena 

 
9 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hal 8. 
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apabila ditinjau dari peraturannya memang tidak ada Hak atas Tanah berupa 

Hak Milik diatas Hak Pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa di atas tanah Hak Pengelolaan 

dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai. Maka berdasarkan hal tersebut diatas Penulis 

memfokuskan penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Sertipikat Hak 

Milik Yang Berada Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Menurut Hukum 

Tanah Nasional. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut 

diatas, dapat ditarik dua permasalahan hukum sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Perorangan yang 

berada di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas nama PT. X 

berdasarkan perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak 

Pengelolaan atas nama Perum Perumnas?  

2. Bagaimana kedudukan hukum Sertipikat Hak Milik diatas Sertipikat Hak 

Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan menurut Undang – Undang 

Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaanya? 

1.3   Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan 

jawaban dari permasalahan yang diajukan, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis mengenai penerbitan 

Sertipikat Hak Milik atas nama Perorangan yang berada di atas tanah 
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Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas nama PT. X berdasarkan 

perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan atas 

nama Perum Perumnas. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Sertipikat Hak 

Milik di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan 

menurut Undang – Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaanya. 

1.4   Kegunaan Penelitian 

  Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 

diberikan oleh penelitian tersebut, di samping oleh metode itu sendiri. Dari 

penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran guna 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu 

hukum yang berkaitan tentang pemberian hak diatas Hak Pengelolaan pada 

khususnya guna lebih memajukan dan mengefektifkan penyelesaian 

masalah-masalah yang berkenaan dengan pemberian hak di atas Hak 

Pengelolaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat: 

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b. Memberikan masukan kepada Perum Perumnas dan Kantor Pertanahan 

Kotamadya pada khususnya serta masyarakat pada umumnya mengenai 

pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan, sehingga bisa lebih 
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mengakomodir dan mempunyai kepastian hukum apabila terjadi 

permasalahan terhadap pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Di dalam penulisan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Sertipikat Hak 

Milik Yang Berada Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Menurut Hukum 

Tanah Nasional.”, penulis menguraikan garis besar mengenai materi 

pokok-pokok guna memudahkan pembaca untuk mengetahui isi tesis yang 

diuraikan sebagai berikut: 

Bab I: PENDAHULUAN 

Di dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, 

pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini penulis membahas mengenai konsep – konsep dasar 

serta definisi operasional yang diambil dari kepustakaan dan 

peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu mengenai Hak Milik, Hak Pengelolaan, serta Hak Milik diatas 

Hak Pengelolaan. 

Bab III: METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang tipe penelitian, jenis penelitian, 

jenis data, cara memperoleh data, metode  

Bab IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai penerbitan sertipikat Hak Milik 

atas nama perorangan yang berada diatas tanah sertipikat Hak Guna 
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Bangunan diatas nama PT. X berdasarkan Perjanjian Pemberian Hak 

Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas. 

Selain hal tersebut dalam Bab ini diuraikan juga mengenai kedudukan 

hukum sertipikat Hak Milik diatas sertipikat Hak Guna Bangunan 

diatas Hak Pengelolaan menurut undang–undang pokok agraria dan 

peraturan pelaksanaanya. 

Bab V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup tesis yang berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian, sedangkan 

saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berdasarkan hasil 

penelitian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


