
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber daya alam yang istimewa dan strategis. 

Kedudukan tanah yang istimewa dan strategis tersebut karena tanah dapat 

dilihat sebagai hasil dan penghasil. Tanah merupakan titik temu bagi 

kepentingan semua pihak sehingga tanah merupakan ajang konflik 

kepentingan semua pihak. 

Di Indonesia hak menguasai tanah dimiliki oleh negara oleh karena 

itu tidak ada selain pemerintah atau negara dapat menguasai tanah dan 

beserta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Suatu hak atas tanah 

dapat dialihkan atau diberikan kepada siapapun tanpa melanggar suatu 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tanah 

merupakan suatu hal yang dapat dipindahtangankan kepada seseorang atau 

siapapun yang berhak berdasarkan undang-undang dan juga merupakan 

sesuatu yang sangat bernilai dari segi ekonomis maupun fungsinya. 

Selain digunakan untuk keperluan tempat tinggal, tanah pun dapat 

digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemajuan ekonomi 

perorangan maupun negara sekaligus. Dilihat dari fungsinya pun tidak 

hanya dengan diperjualbelikan saja yang dapat memajukan perekonomian, 

dapat juga dibentuk suatu bangunan yang bertujuan untuk bekerja, 
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bangunan kantor dan juga bangunan yang digunakan untuk keperluan 

produksi suatu barang. 

Kemajuan ekonomi di Indonesia semakin meningkat dan bila dilihat 

dari pangsa pasar internasional, Indonesia merupakan wilayah yang 

memiliki daya tarik luar biasa bagi para investor untuk melakukan investasi. 

Banyak sekali para investor asing yang ingin melakukan investasi di 

Indonesia baik secara langsung melalui penanaman modal maupun secara 

tidak langsung melalui pasar modal.  

Oleh karena itu, peningkatan kemajuan ekonomi di Indonesia 

semakin meningkat terutama di dalam bidang industri. Banyaknya 

perusahaan-perusahaan industri yang dibangun di Indonesia merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dalam negeri. 

Dapat dilihat bahwa Indonesia menduduki peringkat teratas dalam 

perkembangan kawasan industri di dunia pada tahun 2011 dengan 

mengalahkan kawasan-kawasan industri di negara maju seperti China, 

Singapura dan Jerman.
1
  

Saat ini pembangunan industri nasional sedang dihadapkan pada 

persaingan global. Karenanya, peningkatan daya saing industri menjadi 

pilihan yang tidak bisa ditawar agar produk industri nasional mampu 

bersaing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah 

peningkatan daya saing dimulai dengan menciptakan iklim usaha yang 

                                                           
1
 Lihat http://properti.kompas.com, “Pertumbuhan Kawasan Industri Jakarta Tercepat di Dunia”, 

Diakses 04 Oktober 2011 
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kondusif, efisien, memiliki kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal 

serta kemudahan-kemudahan lain bagi dunia investasi.  

Kebijaksanaan pembangunan perindustrian dapat diarahkan menuju 

kemandirian perekonomian nasional melalui peningkatan kemampuan 

bersaing, menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri 

dengan selalu memelihara fungsi kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, 

pembangunan perindustrian harus ditujukan untuk memperkokoh struktur 

ekonomi nasional dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung 

antarsektor. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dalam bidang industri antara lain dengan 

membangun suatu kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri. 

Bukan hanya itu saja pemerintah pun telah membuka peluang bagi 

perusahaan penanaman modal untuk membuka perusahaan industri di 

Indonesia baik berbentuk penanaman modal asing maupun penanaman 

modal dalam negeri.   

Adapun tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal yaitu 

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan 

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan 

ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan 
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ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2
 

Adanya suatu perusahaan industri yang berdiri yang kurang 

memperhatikan hak atas tanah yang dimiliki. Dan ada yang kurang 

sesuainya antara kebutuhan hak atas tanah dengan aturan yang sudah ada 

menjadi permasalahan sendiri. Selain hak atas tanah yang digunakan namun 

ada juga suatu izin usaha dari suatu perusahaan industri tersebut. Dan juga 

apakah lokasi dari suatu perusahaan industri itu sudah mengikuti aturan 

yang diberlakukan bagi suatu kawasan industri. 

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Industri menyebutkan bahwa kawasan industri adalah kawasan 

tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana 

penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan 

industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak guna bangunan 

adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas 

tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 

tahun. Dan dalam Pasal 35 ayat 2 nya berbunyi atas permintaan pemegang 

hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, 

                                                           
2
 Lihat IBR Supancana, dkk, Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, (Jakarta: NLRP, 2010), hal. 
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jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu 

paling lama 20 tahun. 

Apabila dilihat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak guna bangunan yang 

dapat diperoleh oleh pemegang hak hanya mencapai maksimal 50 tahun. 

Dan mengenai pengaturan yang berlaku tersebut, membuat para investor 

berfikir mungkinkah dengan jangka waktu yang hanya 50 (lima puluh) 

tahun itu sudah dapat mengembalikan nilai investasi yang telah ditanam 

oleh penanam modal di wilayah Indonesia, mengingat bahwa proyek 

penanaman modal yang dilakukan penanam modal ini bersifat jangka 

panjang. 

Oleh karena itu, para investor tidak hanya berfikir untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi para investor pun harus 

mendapat kepastian hukum dan jaminan bahwa investasi yang ditanam akan 

membuat kemajuan baik dari segi penanam modal maupun dari segi 

pemerintah yang telah memberi izin. Dan dilihat dari segi tersebut, maka 

para investor memerlukan suatu payung hukum yang menjaga status hukum 

suatu perusahaan penanaman modal di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana status kepemilikan hak atas tanah suatu perusahaan 

dalam kawasan industri berkaitan dengan penanaman modal di 

Indonesia? 
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1.2.2 Bagaimana kedudukan hukum hak guna bangunan atas tanah dalam 

kaitan dengan penanaman modal sesuai dengan konstitusi Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk menelusuri dan menganalisa status kepemilikan hak atas 

tanah suatu perusahaan dalam kawasan industri berkaitan dengan 

penanaman modal di Indonesia. 

1.3.2 Untuk menelusuri dan menganalisis pengaturan hak atas tanah 

khususnya hak guna bangunan berkaitan dengan penanaman modal 

yang sesuai dengan konstitusi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi keilmuan 

dan segi praktis. 

 

1.4.1 Segi Keilmuan 

Manfaat penelitian dilihat dari segi keilmuan adalah untuk 

menjadi wacana tambahan bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Hukum Agraria 

berkenaan dengan masalah kepemilikan hak atas tanah dalam 

kawasan industri yang memegang peranan penting dalam kegiatan 

pembangunan di Indonesia. 
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1.4.2 Segi Praktis 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan 

pertimbangan dalam melakukan penelitian-penelitian lebih 

lanjut berkaitan dengan Hukum Agraria. 

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembuatan kebijakan-

kebijakan oleh pemerintah, praktisi hukum dan penegak hukum 

khususnya mengenai hak atas tanah dalam kawasan industri. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi 

dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi tentang: 

 

BAB I Pendahuluan 

Pada BAB I yang merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya 

yang saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skripsi ini, yang 

dirangkum dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada BAB II ini, penulis membaginya menjadi 2 sub bahasan, yaitu 

landasan teoritis dan konsepsional. Kemudian diuraikan secara garis besar 

mulai mengenai hak atas tanah secara umum sampai dengan pengertian, 

pengaturan hukum dan penegakkan hukum atas suatu kepemilikan tanah 

dalam kawasan industri. 
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BAB III Metode Penelitian 

Pada BAB III ini diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan penulis untuk meneliti, berdasarkan pada topik yang dibahas 

dalam skripsi. Dalam BAB III ini dibahas mengenai pengertian metode 

penelitian, penelitian normatif, metode pendekatan undang-undang, metode 

pendekatan konseptual, cara memperoleh bahan penelitian, kemudian sifat 

analisis penelitian dan hambatan dalam penelitian beserta 

penanggulangannya. 

 

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Pada BAB IV ini dibahas mengenai penjabaran makna dari Pasal 22 

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan mengetahui status 

hak atas tanah yang digunakan oleh perusahaan penanaman modal dalam 

menjalankan perusahaan industri yang berada dalam kawasan industri. 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada BAB V ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini, berisikan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dari BAB I sampai 

dengan BAB IV dan juga berisikan saran dari penulis. 
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