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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

    Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan 

bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan perkembangan nasional yang 

diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan: 

1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali 

2) Keadaan bumi di suatu tempat 

3) Permukaan bumi yang diberi batas 

4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu 

cadas, dan sebagainya). 

    Sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan di 

Indonesia, hukum tanah di Indonesia masih terkandung corak dualisme 

dimana peraturan-peraturan agraria terdiri dari peraturan-peraturan yang 

bersumber pada hukum adat dan hukum barat. Hukum tanah adat 

merupakan hukum tidak tertulis dan sejak semula berlaku dikalangan 

masyarakat asli Indonesia sebelum datangnya bangsa-bangsa Portugis, 

Belanda, Inggris dan sebagainya.
1
 Sedangkan Hukum tanah barat 
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merupakan hukum belanda kuno. Kemudian pada tahun 1848 mulailah 

diberlakukan suatu ketentuan hukum barat yang tertulis, yaitu Burgerlijk 

Wetboek (BW). Sehingga pada waktu itu hukum tanah yang berlaku 

dikatakan bersifat dualistik. 

    Hukum dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh penjajah senatiasa 

diorentasikan pada kepentingan dan keuntungan mereka penjajah, yang pada 

awalnya melalui politik dagang. Mereka sebagai penguasa sekaligus 

merangkap sebagai pengusaha menciptakan kepentingan-kepentingan atas 

segala sumber-sumber kehidupan di bumi Indonesia yang menguntungkan 

mereka sendiri sesuai dengan tujuan mereka dengan mengorbankan banyak 

kepentingan rakyat Indonesia .
2
 

    Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 

1945, Proklamasi mempunyai 2 arti penting bagi penyusunan hukum agraria 

nasional, yaitu pertama, bangsa Indonesia memutuskan hubungannya 

dengan hukum agraria kolonial, dan kedua, bangsa indonesia sekaligus 

menyusun hukum agraria nasional. Karena itu pada tanggal 18 Agustus 

1945, oleh Tim Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengadakan 

sidang yang menghasilkan keputusan yaitu ditetapkannya Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. 

    Guna mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya 

suatu Hukum Tanah yang tunggal. Dalam penyusunan Hukum Tanah 
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Nasional, perlu pertama-tama ada suatu undang-undang yang memuat 

komposisi, asas-asas, dan ketentuan-ketentuan pokoknya. Undang-undang 

tersebut merupakan dasar bagi penyusunan peraturan-peraturan lainnya. 

Sungguhpun dari segi formalnya tiada bedanya dengan undang-undang 

biasa yaitu suatu peraturan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat.
3
 

    Antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan 

yang sangat erat, yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-

magis. Oleh karena itu, masyarakat hukum memperoleh hak untuk 

menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah, memungut hasil dan lain 

sebagainya. Sehingga untuk menguasai, memanfaatkan serta memungut hasi 

dari tanah dan sebagainya harus diatur dalam suatu perundang-undangan. 

    Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam 

mengatur masyarakat yang terdiri dari gabungan individu-individu manusia 

dengan segala dimensinya. Dalam proses pembentukan undang-undang ini, 

didalamnya terdapat transformasi misi, visi dan nilai yang diinginkan oleh 

lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk 

aturan hukum. Membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik, yang meliputi:  

a. kejelasan tujuan;  

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  
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d. dapat dilaksanakan;  

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;  

f. kejelasan rumusan; dan  

g. keterbukaan. 

    Teori Hierarki merupakan bagian dari ilmu perundang-undangan. Teori 

Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun 

secara berjenjang dan bertingkat-tingkat. Tata urutan peraturan perundang-

undangan dari yang tertinggi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

    Materi muatan Undang-Undang harus berisi pengaturan lebih lanjut 

mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, 

Pengesahan Perjanjian International tertentu, Tindak lanjut atas Putusan 

Mahkamah Konstitusi, dan/ atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam 
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masyarakat.
4
 Untuk Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan 

Undang-Undang, sedangkan Peraturan Presiden dibentuk untuk 

menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau 

Peraturan Pemerintah. 

    Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara 

berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan 

secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional 

yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. 

Serta Guna mengatur dan mencegah terjadinya masalah pertanahan yang 

timbul dari hubungan manusia dengan tanah di Indonesia, maka Pemerintah 

mengeluarkan suatu perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur 

serta melindungi kepentingan umum dan menjamin adanya suatu kepastian 

hukum dalam masyarakat. Karena itulah pada tanggal 24 September 1960 

merupakan peristiwa penting di bidang agraria dan pertanahan di Indonesia 

dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria (UUPA) adalah salah satu hasil dari wewenang dan tugas Negara 

dalam mengatur kebijakan terkait dengan hak atas tanah, yang mana 

didalamnya terdapat kepastian hukum dan hak terkait dengan penguasaan 

hak atas tanah. Hal ini tertuang didalam Penjelasan Umum I Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa 3 tujuan pokok Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria adalah :  

                                                      
4
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1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional 

yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, 

kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat 

tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;  

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan dalam hukum pertanahan; 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

    Hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah diatur bermacam-

macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Negara (Pemerintah) 

kepada dan dipunyai oleh subyek hak (Pasal 4 UUPA).Hak-hak tersebut 

meliputi: 

1. Hak Milik; 

2. Hak Guna Usaha (HGU); 

3. Hak Guna Bangunan (HGB); 

4. Hak Pakai; 

5. Hak Pengelolaan; 

6. Hak Sewa; 

7. Hak Gadai; 

8. Hak Usaha Bagi Hasil, dan 

9. Hak Menumpang 

    Sifat dan kedudukan UUPA ini sebagai peraturan dasar bagi hukum 

agraria nasional yang baru, maka UUPA ini hanya memuat azas-azas serta 

soal-soal pokok masalah agraria. Pelaksanaan undang-undang ini masih 
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memerlukan berbagai undang-undang terkait dan peraturan perundang-

undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah 

serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

tersebut merupakan peraturan lanjutan yang mengacu kepada Undang-

Undang Pokok Agraria. 

    Dengan pertimbangan bahwa saat ini pemerintah masih perlu 

mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah, maka pada 24 September 2018, Presiden Republik 

Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 

tentang Reforma Agraria. Reforma Agraria membagi kedalam dua tahapan 

yaitu untuk penataan asset dan penataan akses. Penataan akses sebagaimana 

dimaksud terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi asset.  

    Reforma Agraria dikatakan diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan 

dan ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah 

untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan ini pun tidak boleh 

menimbulkan konfik. Namun nyatanya apabila melihat kedalam pasal 7 ayat 

(1) a dikatakan bahwa: 

“Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak 

dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir.” 
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    Menurut Penulis Hal tersebut tentunya menimbulkan pertentangan 

dengan peraturan pertanahan yang sudah ada. Dimana dalam Undang-

Undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah dikatakan bahwa 

sesudah jangka waktu berakhir maka pemegang hak dapat diberikan hak 

pembaharuan atas tanah yang sama tanpa jangka waktu tertentu selama 

pemegang hak masih menggunakan tanahnya dan memenuhi syarat sebagai 

pemegang hak.  

    Penulis merasa materi muatan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 

terkesan melampaui Hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dimana Indonesia menganut 

pemberlakuan prinsip “lex superior derogat legi inferiori”, adalah asas yang 

mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus 

didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Sebagai contoh 

Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan 

Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur.  

    Selain dari sisi hierarki perundangan, Penulis juga ingin meneliti lebih 

lanjut tentang Hak kepemilikan pemegang Hak Guna Bangunan yang 

apabila dalam 1 tahun tidak diperpanjang yang kemudian dikuasai oleh 

negara ditinjau dari peraturan pertanahan yang berkaitan dan berlaku di 

Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk mengkaji masalah 

tersebut dan mengambil judul tesis “Analisis Yuridis Penghapusan HGB 

Oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria 

Menurut Hukum Tanah Nasional.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hak kepemilikan seseorang atas tanah Hak Guna Bangunan 

yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lebih dari 

1 tahun dikuasai langsung oleh negara berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 86 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996? 

2. Bagaimana hak kepemilikan orang atas tanah Hak Guna Bangunan 

yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lebih dari 

1 tahun dikuasai langsung oleh negara berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 86 Tahun 2018 ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia 

yang dijamin Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan meneliti hak kepemilikan orang atas tanah Hak 

Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak 

diperpanjang lebih dari 1 tahun dikuasai langsung oleh negara 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996. 

2. Untuk menganalisis dan meneliti hak kepemilikan orang atas tanah Hak 

Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak 

diperpanjang lebih dari 1 tahun dikuasai langsung oleh negara 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 ditinjau dari 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang dijamin Pasal 28H Undang-

Undang Dasar 1945. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum 

agraria terkait kepemilikan hak atas tanah dalam rangka perpanjangan 

dan pembaharuan Hak Guna Bangunan pada khususnya, sehingga dapat 

memberikan kontribusi secara nyata bagi ilmu hukum pertanahan di 

Indonesia dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-

penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

bagi seluruh instansi yang membaca penelitian ini terutama terkait 

pokok permasalahan yang diangkat yaitu hak kepemilikan seseorang 

atas tanah Hak Guna Bangunan yang telah berakhir dan tidak 

diperpanjang lebih dari 1 tahun dan dinyatakan milik negara ditinjau 

dari peraturan agraria dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta 

diharapkan dapat memberikan peran serta masukan bagi keefektifan 

peraturan perundang-undangan bagi hukum positif Indonesia khusunya 

hukum agraria. 

 

 

 

 

 




