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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang di dalam hidupnya tidak bisa 

dilepas dari pengaruh manusia lainnya tidak dapat hidup sendiri dan selalu hidup 

berdampingan dan membutuhkan sebuat tempat tinggal untuk dapat terus hidup 

dan berkembang pada masa ke masa dan kebutuhan manusia itu tidak pernah 

terpuaskan dan terus berkembang dan berubah  setiap waktunya dan sekarang 

kebutuhan manusia yang sangat mendasar yaitu tanah. Manusia hidup selalu 

melakukan berbagai aktivitas di atas tanah sehingga manusia setiap hari selalu 

berhubungan tanah, dapat dilihat bahwa tanah sangat berperan penting dalam 

kehidupan terutama dalam pertumbuhan ada perkembangan.  

Tanah merupakan komponan yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

karna setiap makhluk hidup membutuhkan tanah untuk berpijak semasa hidupnya 

bahkan sampai dengan meninggal dunia membutuhkan tanah untuk 

menguburnya. Selain itu tanah berfungsi bagi masyarakat untuk membangun 

ekonomi untuk mensejahterakan kehidupan sehari-harinya namun perlu diketahui 

bahwa makhluk hidup terus berkembang sedang kan tanah tetap seperti itu saja 

maka perlu kita ketahui tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting. 

Tanah memberikan arti penting bagi masyarakat, terutama untuk rumah 

tempat tinggal dan tempat berlindung. Jika tanah sudah didapat, maka manusia 
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akan mempertahankannya karna harga tanah dari waktu kewaktu cenderung naik, 

sehingga tanah akan selalu dipertahankan dan di turunkan kepada keturunannya. 

Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, 

maka diperlukan adanya peran pemerintahan untuk dapat mengatur dalam hal 

penggunaan, pemanfaatan, kepemilikan dan pertimbangan hukum yang berkaitan 

dengan tanah. Semua  ini bertujuan untuk menghindari atas adanya  

persengketaan tanah baik yang mengangkut kepemilikan maupun perbuatan 

hukum yang dilakukan pemiliknya.  

Tanah didalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik atas 

tanah untuk rumah tinggal menyebutkan bahwa tanah sebagai tempat tinggal 

manusia dan dapat digunakan untuk hidup secara nyaman dan tentram tanpa ada 

gangguan apapun, asalkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Hak milik atas tanah dapat diperoleh melalui proses perubahan hak dari 

Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan yang habis akan jangka waktunya 

tidak mengajukan perpanjang hak, perubahan hak atau peningkatan hak maka 

tanah tersebut menjadi tanah negara. Hak Guna bangunan mempunyai jangka 

waktu, hal ini disebutkan dalam Pasal 35 ayat(1) dan (2) UUPA, yang 

menyatakan bahwa jangka waktu Hak Guna Bangunan ialah Paling lama 30 

Tahun serta dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Oleh karna itu pemegang 

Hak Guna Bangunan Harus Memperpanjang jangka waktu kepemilikannya.
1
 

                                                           
1
 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 
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Kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan karena perkembangan 

teknologi informasi maupun ekonomi yang semakin kompleks data 

mempengaruhi pola pikir di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki 

tanah dengan status Hak Guna Bangunan. Apabila jangka waktu hak atas 

tanahnya sudah berakhir mereka memilih segera mengajukan permohonan untuk 

meningkatkan status hak atas tanahnya menjadi hak milik dibanding hanya 

melakukan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunannya. Tidak menutup 

kemungkinan masyarakat yang haknya belum berakhir atau telah lewat jangka 

waktunya akan meningkatkan status Hak Guna Bangunan yang dimilikinya 

menjadi Hak Milik.
2
 

Perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dalam prosesnya ada 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik Hak Guna Bangunannya yang 

belum berakhir, saat berakhir, dan telah lewat jangka waktunya. Salah satu 

persoalan di lapangan ialah apabila masyarakat yang ingin meningkatkan Hak 

Guna Bangunannya menjadi Hak Milik yang telah lewat jangka waktunya 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah itu tidak bisa dilakukan, karena 

tanah tersebut dikembalikan kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan, dan 

kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Milik. Selanjutnya bekas 

pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda 

yang ada di atasnya serta menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan 

                                                           
2
 Indrajaja dan Rizkika Indraja,2019, Perubahan Status Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 3. 
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kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna 

Bangunan.
3
 

Fakta yang ada umumnya bahwa bekas pemegang Hak Guna Bangunan 

tidak melakukan pembongkaran terhadap bangunannya. Selain itu ada perbedaan 

proses peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada rumah tinggal 

perumahan, baik yang berasal dari Hak Guna Bangunan Induk, misalnya 

perumahan yang dibangun oleh pengembang (developer) dan Hak Pengelolaan 

yang dibangun oleh Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional 

(Perum Perumnas) serta rumah non perumahan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peralihan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik? 

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul pada Kasus Hak Guna Bangunan 

pada Putusan Nomor: 49/G/2017/PTUN.SBY? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan pokok permasalahan di atas, 

yang menjadi tujuan penulis ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik.  

                                                           
3
 Ibid., hlm. 4.  
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2. Untuk mengetahui akibat hukum yang tibul pada Hak Guna Bangunan yang 

habis Masa Berlakunya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penulisan diatas maka manfaat 

penelititan dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan. 

b. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran. 

c. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan 

akan ilmu hukum secara umum dan dapat berguna dalam 

perkembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum Agraria 

mengenai Hak Atas Tanah 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis, untuk dapat lebih memahami mengenai kasus-kasus 

Hak Atas Tanah  dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di 

kehidupan dalam maupun diluar dalam bangku perkuliahan Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. 

b. Bagi pembaca, untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai 

apa yang menjadi permasalahan dalam kasus ini. 

 

 


