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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah di wilayah Negara Republik Indonesia adalah salah satu sumber

daya alam utama yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana

di atas tanah tersebut terdapat hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Warga

Negara Indonesia (WNI). Hak atas Tanah sebagaimana yang tercantum pada

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,

Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan serta hak-hak lain

yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang sifatnya sementara yakni

Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah

Pertanian.1

Dewasa ini, Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang di Asia

Pasifik mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Untuk terus

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia telah menggalakkan

berbagai cara, antara lain memperluas dan memperbanyak area industri,

meningkatkan industri pariwisata yang potensial di Indonesia serta mempermudah

perizinan Penanaman Modal Asing (yang selanjutnya disebut PMA).

Pasca krisis, investasi di Indonesia terjadi penurunan drastis walaupun

beberapa tahun kemudian ada peningkatan, tetapi belum seperti yang diharapkan.

1 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (LN Tahun 1960 No.104, TLN. No.2043)
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya investasi di Indonesia,

seperti faktor keamanan berinvestasi, ekonomi biaya tinggi, seringnya demo buruh

atau pekerja yang sangat mempengaruhi suasana kondusif investasi di Indonesia

dan masalah penegakan hukum di Indonesia yang belum berjalan maksimal.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik

minat orang asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia salah satunya

adalah dengan membentuk regulasi di bidang Penanaman Modal Asing (PMA).

Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada

perusahaan penanam modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan

keimigrasian dan fasilitas perizinan impor.2 Kemudahan pelayanan dan/atau

perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat

diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas

permohonan dari penanam modal yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan

penyederhanaan berbagai peraturan terkait persyaratan mendirikan perusahaan

bagi penanam modal asing dengan pemberian jaminan kepastian hukum untuk

berusaha di Indonesia.3 Namun dengan adanya fasilitas dan kemudahan yang

diberikan kepada orang asing tersebut, tetap ada batasan batasan yang harus

dipatuhi dalam rangka kelangsungan penanaman modal.

Dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, maka

investor mempunyai pegangan dalam berinvestasi di Indonesia, bahwa modal

yang ditanamkan mempunyai landasan hukum yang kuat. Menurut Aminuddin

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 21
huruf a, b dan c.
3 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), hal. 251
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Ilmar,4 perlunya pengaturan pemerintah terhadap penanaman modal asing

dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap penanaman modal asing yang

dilaksanakan di Indonesia agar dapat berperan dalam pembangunan nasional.

Salah satu hak yang dapat dikuasai oleh orang asing yang berkedudukan di

Indonesia adalah hak pakai. Namun tidak semua orang asing dapat menguasai hak

pakai, melainkan orang asing tersebut harus berkedudukan di Indonesia dan

kehadirannya memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Hak pakai dapat

diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Hak pakai

untuk hunian rumah maupun tempat tinggal sudah cukup ideal bagi orang asing,

namun untuk kegiatan investasi, misalnya pengusahaan perkebunan, hak pakai

tersebut kuranglah mendukung, mengingat untuk perkebunan, orang asing hanya

diberikan jangka waktu hak pakai selama 25 (dua puluh lima) tahun namun dapat

diperpanjang.

Jangka waktu yang dinilai terlalu singkat bagi banyak kalangan tidak

sesuai lagi dengan perkembangan dunia global sekarang ini. Sebagai

perbandingan dengan negara-negara tetangga, fasilitas untuk PMA yang

ditawarkan lebih menjanjikan dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di

Indonesia. Sebagai contoh, Singapura memperbolehkan warga negara asing untuk

memiliki bangunan komersial, hotel, hunian dengan jangka waktu 99 (Sembilan

puluh Sembilan) tahun dan diberikan jangka waktu selama 60 (enam puluh) tahun

untuk kegiatan industri.

4 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.
37
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Selain hak pakai, terdapat Hak Guna Usaha (HGU) yang jangka waktunya

diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka

waktu 25 (dua puluh lima) tahun, serta dapat diberikan pembaharuan HGU diatas

tanah yang sama. Namun yang menjadi permasalahan adalah HGU tertutup bagi

orang asing perseorangan. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),

subjek hukum yang dapat memiliki Hak Guna Usaha adalah Warga Negara

Indonesia serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Hal ini

jelas terlihat pada pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria, yakni:

“(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah.
a. warga-negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.”

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa landasan hukum pertanahan di

Indonesia memperkecil kemungkinan orang asing memiliki hak guna usaha.

Namun, harus diingat bahwa Indonesia membuka peluang kepada asing yang

melakukan penanaman modal untuk mendirikan badan hukum yang berdasarkan

hukum Indonesia. Inilah celah yang memungkinkan orang asing menguasai Hak

Guna Usaha atas tanah di Indonesia yakni melalui kepemilikan saham perusahaan

patungan yang berbentuk perseroan terbatas.

Selain UUPA, telah muncul peraturan lain yang mengatur mengenai Hak

Guna usaha berkaitan dengan kepemilikan asing, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1993 tentang Jangka Waktu izin

PMA;

5. Peraturan Presiden 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang

Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang

Penanaman Modal;

6. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah

Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Izin

Usaha Perkebunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman

Modal semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman

modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan

terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka dan yang

tertutup ditetapkan oleh Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2007 tentang Kriteria

dan Syarat Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden

Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (negatif list investasi). Peraturan

Presiden ini disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi

tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi
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berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau

International Standard for Industrial Classification (ISIC).

Mengingat semakin berkembangnya investasi di dunia global khususnya di

Asia, topik mengenai investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing di Indonesia

sedang ramai dan hangat untuk didiskusikan. Hal tersebut mendorong penulis

menyusun skripsi dengan judul “KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH

PERUSAHAAN ASING YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI

INDONESIA ”. Penulisan ini untuk memperjelas pemahaman masyarakat yang

masih belum dapat menemukan suatu bahasan yang jelas mengenai hak atas tanah

apa saja yang dapat dimiliki oleh perusahaan asing yang melakukan penanaman

modal di Indonesia guna mendukung kelangsungan investasi yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas di dalam penelitian

hukum ini adalah:

Bagaimana kedudukan atau status hak atas tanah oleh perusahaan asing

yang melakukan penanaman modal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis di

atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah:

Untuk menelusuri dan menganalisis pengaturan berupa kedudukan / status

tanah bagi perusahaan asing yang melakukan penanaman modal di

Indonesia terkait dengan kepemilikan hak atas tanah.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Akademik

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya ilmu hukum, yaitu ilmu hukum tentang kedudukan

dan/atau status hak atas tanah bagi perusahaan asing yang berbadan hukum

di Indonesia. Skripsi ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

literatur untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Segi Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca yang

memiliki kepentingan langsung terkait kedudukan dan/atau status hak atas

tanah bagi perusahaan asing yang berbadan hukum di Indonesia, seperti

investor asing, pelaku usaha atau perusahaan yang melakukan penanaman

modal serta pemerintah, sehingga pembaca dapat lebih memahami lebih

jauh mengenai kedudukan dan/atau status hak atas tanah bagi perusahaan

asing yang berbadan hukum di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya suatu

sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling

berangkaian satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat

dijabarkan sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan, dibahas mengenai latar belakang

timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini, penulis membaginya kedalam

dua sub bab yaitu Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

Dalam landasan teori diuraikan mengenai pengertian, tujuan, dan

syarat perusahaan asing yang melakukan penanaman modal di

Indonesia, jenis-jenis perusahaan penanaman modal, macam-

macam hak atas tanah yang diperbolehkan oleh perusahaan asing,

serta di dalam bidang apa saja perusahaan diperbolehkan untuk

memiliki hak atas tanah. Kemudian pada sub bab landasan

konseptual berisi mengenai pengertian penanaman modal asing,

perusahaan asing, hak atas tanah, dan sebagainya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III Metode Penelitian dibahas mengenai jenis penelitian

yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis,

pendekatan yang digunakan dan analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan analisa yang dilakukan penulis terkait kedudukan

perusahaan asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia
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dalam memperoleh hak atas tanah agar kedudukan perusahaan

asing tersebut menjadi jelas dan menciptakan kepastian hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan,

yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada pada bab

sebelumnya serta dimuat pula mengenai saran dari penulis

mengenai terkait dengan isu hukum yang dibahas di dalam skripsi

ini.

 


