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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman, negara Indonesia telah 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang 

kehidupan. Perubahan yang sampai saat ini masih terus menjadi sorotan 

publik adalah pembangunan nasional dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi tersebut menyebabkan kebutuhan akan lahan di Indonesia semakin 

meningkat. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat negara Indonesia 

merupakan negara yang bersifat agraris, dimana sebagian besar masyarakat 

Indonesia mencari nafkah dengan menggunakan lahan yang dimanfaatkan 

sebagai tempat bercocok tanam. 

Terdapat tiga aspek kepentingan pokok dalam pemanfaatan sumber 

daya lahan, yaitu (1) lahan diperlukan manusia untuk tempat tinggal, tempat 

bercocok tanam, beternak, memelihara ikan, dan sebagainya; (2) lahan 

mendukung kehidupan berbagai jenis vegetasi dan satwa; dan (3) lahan 

mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia.
1
 Untuk itu, 

kapasitas lahan memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia.  

 

                                                             
1
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009, 

pengertian lahan tertera sebagai berikut: 
2
 

“Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan 

fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi 

penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk 

secara alami maupun akibat pengaruh manusia.” 

Pengertian lahan juga diartikan sebagai berikut: 
3
 

“Lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua 

komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di 

atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, 

relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh 

aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, dan kesemuanya itu berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan 

datang.”  
 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, lahan adalah suatu 

lingkungan fisik terdiri atas tanah, iklim, relief, hidrologi, vegetasi, dan 

benda-benda yang ada di atas dan di bawahnya, semua faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi penggunaan lahan dan termasuk juga hasil kegiatan manusia, 

baik masa lampau maupun sekarang.  

Pemanfaatan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas 

manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan 

perubahan pemanfaatan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah 

penduduk, sedangkan luas lahannya tetap. Pertambahan penduduk dan 

perkembangan tuntutan hidup akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai 

wadah semakin meningkat, sehingga bentuk pemanfaatan lahan suatu wilayah 

                                                             
2
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Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
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108/110, diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 20.40 WIB. 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/viewFile/%20108/110
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/viewFile/%20108/110


3 
 

terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya, semakin 

meningkatnya jumlah penduduk di suatu tempat akan berdampak pada makin 

meningkatnya perubahan pemanfaatan lahan. Untuk itu, pemanfaatan lahan 

yang dilakukan secara maksimal atau optimal bertujuan untuk tercapainya 

pembangunan nasional.  

Pembangunan nasional merupakan konsep pemerintah yang sudah 

direncanakan sejak tahun 2005. Hal tersebut tertera dalam penjelasan umum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, (untuk selanjutnya 

disebut UU RPJP) yaitu:  

“Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa 

dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut 

memuat kegiatan-kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan 

menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.”
4
 

Berdasarkan penjelasan umum UU RPJP mengenai pembangunan 

nasional tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan 

yang sudah direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masa sekarang dan masa depan, dengan mengikuti kondisi 

perkembangan zaman yang terus berubah, sehingga akan terus-menerus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.  

 

                                                             
4
  Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 nomor 33 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700). 
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Salah satu pemanfaatan lahan yang dikuasai pemerintah dan bertujuan 

untuk meningkatan pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur. 

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. 

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan 

kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, 

serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perkembangan global.  

Namun dalam realitasnya, ketersediaan infrastruktur belum mencapai 

kondisi ideal untuk mendukung perekonomian. Beberapa kendala yang 

dihadapi adalah keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun 

infrastruktur, terutama saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) harus didistribusi sebijaksana mungkin untuk membiayai pos-pos 

penting lainnya seperti kesehatan, pendidikan hingga pos pertahanan 

keamanan dan terbatasnya sumber daya manusia yang memadai untuk 

terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dengan demikian, 

pembangunan nasional berupa pemanfaatan lahan tidak dilakukan maksimal 

atau optimal oleh pemerintah, seperti terlantarnya tanah-tanah yang dikuasai 

pemerintah, dimanfaatkan namun tidak ada nilai tambah sehingga menjadi 

kerugian yang besar bagi pemerintah dan dikuasai secara tidak berhak oleh 

para pihak lain yang tidak bertanggung jawab.  

 

Di sisi lain, akibat perkembangan zaman yang begitu pesat dan tingkat 

kebutuhan akan lahan semakin bertambah, maka hal tersebut membuat 
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persediaan akan lahan semakin lama semakin terbatas sehingga membuat 

pihak swasta atau investor semakin sulit untuk memperoleh tanah yang luas. 

Untuk itu salah satu cara untuk menanggulangi masalah ini adalah pihak 

swasta memanfaatkan lahan atau tanah-tanah milik pemerintah yang tidak 

dimanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya dana, yang dapat 

diwujudkan dalam suatu perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT) atau 

dikenal juga dengan istilah Bangun Guna Serah (BGS). 

Salah satu pengaturan tentang BOT diatur dalam Keputusan Menteri 

Keuangan nomor 470/KMK.01/1994 Tentang Tata Cara Penghapusan dan 

Pemanfaatan Barang Milik/Kepunyaan Negara, yaitu: 

“pemanfaatan barang/milik kekayaan negara berupa tanah oleh pihak lain, 

dengan cara pihak lain tersebut mendirikan bangunan atau sarana lain berikut 

fasilitasnya di atas tanah tersebut, serta mendayagunakan dalam jangka waktu 

tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan dan/atau sarana 

lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada 

instansi/lembaga yang bersangkutan setelah berakhirnya jangka waktu yang 

disepakati.”  

 

Keuntungan dari penggunaan sistem BOT, antara lain:
5
 

a. Dari sudut pemerintah:  

1. Pemerintah dapat mengurangi penggunaan dan APBN/APBD dan 

mengurangi jumlah dana pinjaman dari pihak ketiga;  

2. Pembiayaan dengan sistem BOT akan menguntungkan secara financial 

maupun secara administratif, yaitu pemerintah tidak harus mengadakan 

studi kelayakan, proyek akan dibiayai dan dilaksanakan oleh dan atas 

risiko pihak lain dan dari mutu atau kualitas hasil pembangunan dapat 

dari mutu atau kualitas hasil pembangunan dapat dipertanggung-

jawabkan; 

3. Pada akhir masa pengelolaan maka segala bangunan dan fasilitas yang 

ada diserahkan kepada pemerintah, dan untuk menjaga agar bangunan 

beserta fasilitas pendukung yang diserahkan kepada pemerintah tersebut 

tetap dalam kondisi yang baik, pemerintah tetap membebani kewajiban 

                                                             
5
 Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus 

Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), Keni Media, 

Bandung, 2013, hlm.116. 
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kepada pihak investor untuk melakukan pemeliharaan maupun 

perbaikan-perbaikan selama masa BOT tersebut berlangsung;  

4. Pemerintah dapat merealisasikan pengadaan infrastruktur yang sangat 

bermanfaat bagi pelayanan terhadap masyarakat, tanpa mengeluarkan 

pendanaan yang berarti karena semua telah ditanggung oleh kontraktor, 

dan bahkan membuka kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah 

pengangguran; 

5. Pembiayaan pembangunan dengan sistem BOT tidak menimbulkan 

beban utang bagi pemerintah. 

b. Dari sudut investor  

Bagi investor, dengan proyek BOT akan terbuka peluang dan diberi 

kesempatan untuk memasuki bidang usaha yang semula hanya ditangani 

pemerintah atau BUMN/BUMD. Investor dapat melakukan ekspansi usaha 

yang mempunyai prospek menguntungkan serta dapat memanfaatkan lahan 

strategis yang dimiliki pemerintah.
 6
 

 

Dengan demikian, pelaksanaan sistem BOT menimbulkan hubungan 

yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan pihak investor atau 

swasta. Hal ini juga disebabkan begitu banyak kondisi lahan strategis yang 

dikuasai negara, namun pemerintah tidak mampu memanfaatkannya dengan 

baik. Untuk itu, pemerintah berkehendak melakukan hubungan kerjasama 

dalam bentuk pemanfaatan lahan dengan sistem BOT bersama dengan pihak 

investor atau swasta demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 

bangsa. 

 BOT dapat dijelaskan sebagai salah satu pilihan pembiayaan proyek 

pembangunan dengan mana investor harus menyediakan sendiri modal atau 

pendanaan untuk proyek, termasuk menanggung pengadaan material, 

peralatan dan jasa lainnya yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Untuk 

itu, investor memiliki hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat 

ekonomi pembangunan proyek tersebut (manajemen dan operasional) sebagai 

                                                             
6
 Budi Santoso, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build Operation and 

Transfer), Genta Press, Solo, 2008, hlm 19. 



7 
 

penggantian dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan dengan jangka waktu 

tertentu (umumnya 25 tahun atau lebih). Dengan ini investor dapat 

mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan dan mendapatkan keuntungan 

dengan konsep BOT ini. Setelah lewat waktu, maka seluruh bangunan dan 

kepemilikannya, sesuai dengan perjanjian BOT akan beralih menjadi milik 

yang menyediakan tanah.  

  Dalam praktiknya, selain pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

pemerintah dengan pihak investor atau swasta, perjanjian BOT juga dilakukan 

untuk membangun proyek pembangunan seperti perhotelan, perkantoran, 

apartemen, pusat-pusat perbelanjaan (mall), real estate, rumah toko, 

pariwisata, pelabuhan, tol bandara dan lain-lain. Pihak yang melakukan 

perjanjian BOT, tidak hanya melakukan hubungan kerjasama pemerintah 

dengan pihak swasta namun seringkali pula dilakukan antar pihak swasta. 

  Contoh pelaksanaan konsep BOT yang marak dibincangkan di 

Indonesia adalah BOT Grand Indonesia. Perjanjian ini diawali dengan 

hubungan kerja sama antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) yang 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT Cipta Karya 

Bumi Indah (CKBI) yang dimiliki pihak swasta, kemudian PT CKBI 

mengalihkan hak dan kewajiban dalam perjanjian BOT kepada PT Grand 

Indonesia yang dimiliki oleh pihak swasta. Latar belakang diadakannya 

perjanjian ini adalah kondisi Hotel Indonesia atau disingkat HI (yang saat ini 

bernama Hotel Indonesia Kempinski) yang meskipun berada di tempat 

strategis, yakni di Jalan M.H. Thamrin, namun pengelolanya tidak dapat 
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dengan mudah meraih keuntungan. Usia bangunan yang lebih dari lima 

dekade, serta minimnya perbaikan bangunan, membuat HI kesulitan 

menghadapi persaingan bisnis hotel di Jakarta. Peremajaan gedung tersebut 

bukan hal yang mudah, sehingga dibutuhkan dana yang cukup besar dan mitra 

yang dapat diandalkan untuk merevitalisasi aset nasional tersebut. 
7
 

  Berkenaan dengan konsep perjanjian BOT, terjalin kerjasama antara 

pemilik tanah yang tidak memiliki dana yang cukup besar dengan pihak 

investor atau swasta sebagai pihak yang memiliki dana, sehingga mampu 

mendanai pemanfaatan tanah tersebut secara maksimal atau optimal untuk 

kepentingan umum. Di sisi lain, tidak terlepas pula dari pembahasan mengenai 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, hal ini disebabkan karena tanah 

merupakan objek utama dalam perjanjian BOT.  

  Untuk itu, perjanjian BOT tidak hanya dari segi aspek Hukum 

Perjanjian namun dapat dikaji dari aspek Hukum Pertanahan. Dipandang dari 

segi aspek Hukum Perjanjian, perjanjian BOT dibuat sendiri berdasarkan 

kesepakatan para pihak dan berlaku asas pacta sunt servanda (janji mengikat 

sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya)
8
, serta tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. 

Sehingga tidak semata-mata berdasarkan asas kesepakatan (konsensualisme) 

                                                             
7
 https://www.academia.edu/29953929/Analisis Kasus Build Operate Transfer BOT GrandIndonesia. 

Diakses pada tanggal 4 Mei 2019, pukul 15.39. 
8
 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat juga Jurnal Opinio Juris, Vol. 13, Mei -

Agustus 2013, hlm 51. Diakses pada tanggal 4 Mei 2019, pukul 16.04.  

https://www.academia.edu/29953929/Analisis%20Kasus%20Build%20Operate%20Transfer%20BOT%20GrandIndonesia
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dan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), akan tetapi juga harus 

mengikuti ketentuan dalam undang-undang yang dibuat oleh negara.
9
 

Selanjutnya, dilihat dari aspek Hukum Pertanahan, perjanjian BOT 

adalah salah satu bentuk penyerahan penggunaan tanah, yaitu pemilik tanah 

menyerahkan penguasaan fisik atas tanah tersebut kepada pihak lain yang 

memiliki dana untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu. 

Terdapat 3 (tiga) fungsi perjanjian BOT yang terkait dengan tanah 

sebagaimana tersebut diatas, antara lain: 
10

 

1. Sebagai surat penunjukkan penggunaan tanah oleh pihak lain 

(investor/penerima BOT);  

2. Sebagai dasar kesepakatan penggunaan tanah antara pemilik tanah dengan 

pengguna tanah (investor); 

3. Menciptakan hubungan hukum yang konkrit atas penguasaan tanah secara 

fisik oleh pihak yang menerima penyerahan tanah (investor).  

 

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

1945, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara tersebut, 

memberi wewenang untuk: 
11

 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

                                                             
9
 Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hlm 5. 

10
 Irawan Soerodjo, Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) 

Atas Tanah (Pengaturan, Karakteristik dan Praktik), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm 

90-91. 
11

 Pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara 1960-104 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).  
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Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara bertujuan untuk 

mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Sehubungan dengan hak menguasai Tanah oleh Negara tersebut, 

dalam implementasinya, Negara dapat melimpahkan sebagian hak menguasai 

Tanah tersebut kepada pihak lain, antara lain kepada pemerintah daerah, 

institusi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelimpahan sebagian hak menguasai Tanah 

oleh Negara tersebut melahirkan Hak Pengelolaan (HPL). Dalam Pasal 12 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan 

Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah telah mengkonstruksikan HPL adalah 

hak administrasi tanah. HPL merupakan salah satu wujud nyata bahwa hukum 

pertanahan adalah bagian hukum administrasi. 
12

 

 Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, 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. Macam-macam 

hak atas tanah sebagaimana dimaksud, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yakni: 
13

 

a. hak milik  

b. hak guna usaha  

c. hak guna bangunan  

                                                             
12

 Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid I, Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2003, hlm 1. 
13

 Ibid.  
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d. hak pakai  

e. hak sewa  

f. hak membuka tanah  

g. hak memungut hasil hutan  

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan 

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. 

 

Tentu tidak semua dari hak-hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas 

dapat menjadi objek perjanjian BOT, sehingga perlu dilakukan suatu kajian 

yang lebih mendalam atas hak-hak tanah yang dapat menjadi objek perjanjian 

BOT. 

 Oleh karena hak atas tanah diberikan kepada pemegang haknya 

berdasarkan hak menguasai oleh Negara tersebut dan selain hak menguasai 

oleh Negara secara langsung, juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL), yang 

merupakan pelimpahan sebagian hak menguasai Negara tersebut, maka hak-

hak atas tanah juga dapat diberikan di atas tanah negara bebas (tanah yang 

langsung dikuasai negara) dan tanah negara dengan Hak Pengelolaan (HPL). 

  Dalam kerjasama BOT, pihak swasta atau investor sebagai pihak yang 

memiliki dana dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah, dapat 

bersumber pada pendanaan internal yang dipengaruhi oleh besarnya 

profitabilitas ataupun arus kas yang dimiliki dan dihasilkan oleh perusahaan. 

Semakin besar profitabilitas atau arus kas yang dihasilkan suatu perusahaan, 

maka dana internal yang dapat digunakan untuk pendanaan investasi menjadi 

semakin besar sehingga kemampuan perusahaan untuk berinvestasi juga akan 

semakin besar. Tetapi saat jumlah dana internal yang dapat dihasilkan suatu 

perusahaan terbatas, maka kemampuan perusahaan tersebut untuk berinvestasi 
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juga akan menjadi terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan dana tambahan yang 

berasal dari sumber pendanaan eksternal yang dapat berupa penerbitan saham 

baru, penerbitan obligasi, dan pinjaman bank sebagai dana tambahan untuk 

mendanai investasi perusahaan. 

  Salah satu pendanaan secara eksternal yang dapat dilakukan oleh pihak 

swasta atau investor dalam mendukung kerjasama perjanjian BOT di atas 

tanah HPL adalah pinjaman bank. Pendanaan dalam bentuk pinjaman bank 

membutuhkan suatu jaminan. Permintaan jaminan oleh bank dalam hal ini 

merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian bank sebagaimana ditentukan 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan (selanjutnya disingkat UUHT) menyebutkan bahwa: “Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 

yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut 

atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”. 

 Oleh karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara 

khusus mengatur tentang BOT, Hak Pengelolaan (HPL) dan penjaminan atas 

objek BOT di atas HPL, maka penulis tertarik untuk menulis thesis yang 

berjudul PENJAMINAN OBJEK BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) 

DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan hak atas tanah objek Perjanjian Build, 

Operate, Transfer (BOT) di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL)? 

2. Bagaimana peran Notaris dalam pemberian jaminan atas objek Build, 

Operate, Transfer (BOT) di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan hak atas tanah 

objek Perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT) diatas tanah Hak 

Pengelolaan (HPL).  

2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Notaris dalam 

pemberian jaminan atas objek Build, Operate, Transfer (BOT) diatas 

tanah Hak Pengelolaan (HPL).  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Dari Segi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang kenotariatan 

pada khususnya untuk pengembangan pengetahuan mengenai 

pengaturan hak atas tanah dan peran notaris dalam pemberian 

jaminan atas objek Perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT) diatas 
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tanah Hak Pengelolaan (HPL), sehingga hal ini dapat menambah 

pengetahuan dan keilmuan serta dijadikan referensi bagi penelitian-

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Dari Segi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada Penulis maupun pihak-pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti, terutama menjadi bahan penelitian mengenai 

peran notaris dalam pemberian jaminan atas objek Perjanjian Build, 

Operate, Transfer (BOT) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL). 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam 

penelitian dimulai dari bab I-V. Sistematika penulisan digunakan untuk 

memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan 

dibuat yang dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika 

penulisan merupakan gambaran dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. 

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis membagi lima sub-bab, yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini Penulis menguraikan dan menjelaskan Hak-Hak Atas Tanah, 

Pendaftaran Tanah, Hak Tanggungan, Hak Pengelolaan, Build, Operate, 

Transfer (BOT) dan Teori Notaris di Indonesia. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini Penulis mencoba untuk menguraikan mengenai Metodologi Penelitian 

yang digunakan dalam thesis ini.  

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab ini, Penulis akan melakukan analisis serta menguraikannya secara 

mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data 

yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian terhadap permasalahan 

yang terjadi berdasarkan hasil analisis. Selain itu, bab ini juga berisi tentang 

saran yang diusulkan oleh Penulis terkait permasalahan yang terjadi dalam 

penelitian ini. 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 




