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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tuhan memberikan karunia-Nya yang sungguh agung dan mulia 

kepada bangsa dan rakyat Indonesia, berupa beribu-ribu pulau yang sangat 

indah dan memiliki tanah yang subur. Sebagai wujud rasa syukur dan 

terimakasih atas karunia-Nya yang luar biasa, sudah sepantasnya kita sebagai 

bangsa dan rakyat Indonesia mengembangkan dan melestarikan keindahan, 

kemanfaatan dan kemampuan dari setiap pulau-pulau dan tanah-tanah yang 

menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia tersebut, agar dapat menjadi 

sumber kehidupan dan penunjang hidup bagi seluruh bangsa dan rakyat 

Indonesia serta makhluk hidup lainnya serta demi kelangsungan dan 

peningkatan kualitas hidup itu sendiri. 

 Indonesia merupakan kawasan nusantara dengan iklim, cuaca serta 

musim yang memberikan kondisi alamiah, sehingga bangsa dan rakyat 

Indonesia dapat menyelenggarakan, melaksanakan dan memenuhi kehidupan 

bernegara dengan nyaman, aman dan tentram dari segala segi aspek 

kehidupan. Hakekat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, 

mewajibkan pengembangan sistem pengelolaan tanah di Negara Republik 

Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang tegas, jelas, menyeluruh, serta 

dapat memberi jaminan kepastian hukum. 

Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan 

tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak 
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terpisahkan (kedwitunggalan) bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang 

terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat 

sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata, tetapi lebih 

bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap 

perseorangan.1 

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, yang 

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 serta tempat tinggal. 

Beberapa aspek kepentingan pokok dalam pemanfaatan sumber daya 

lahan, yaitu : 2  

(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  

                                                           
1 Maria S. W. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Jakarta : 

Penerbit Buku Kompas, 2001, hlm 158.  
2 Soerianegara, Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor, 1977. Sumber 

sekunder https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/viewFile/108/110, diakses pada 

tanggal 20 Oktober 2019 pukul 20.40 WIB.  

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/viewFile/108/110
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(3) lahan mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia. 

Untuk itu, kapasitas lahan memegang peranan yang sangat penting bagi segala 

bentuk kehidupan.  

Negara sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi, diberi 

hak dan kewenangan untuk mengelola dan mengatur kekayaan alam yang ada 

negara Republik Indonesia demi memenuhi kebutuhan hidup seluruh 

masyarakat Indonesia secara adil dan merata sehingga tercapai kehidupan 

yang makmur, sejahtera dan harmonis. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 

Sosial, yang berbunyi : 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

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

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, diperlukan 

adanya suatu Hukum  Tanah yang tunggal. 3 Ketentuan mengenai bumi, air 

dan kekayaan alam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, lebih lanjut 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar 

Pokok Pokok Agraria, yang pada umumnya disebut UUPA. Kekuasaan yang 

                                                           
3 Dr. Irene Eka Sihombing, SH. CN. MH., Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah 

Untuk Pembangunan, Cetakan Ketiga, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, April 2017, hlm 2.  
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diberikan kepada Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang 

merupakan bagian dari wilayah negara Republik Indonesia adalah kekuasaan 

untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, 

air dan ruang angkasa tersebut, yang bertujuan untuk mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, yaitu mencapai keadilan, kesejahteraan dan 

kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

Kebutuhan pangan semua makhluk hidup dalam menjalani 

kehidupannya adalah tempat tinggal. Khususnya manusia, untuk memenuhi  

kebutuhan tempat tinggal, manusia membutuhkan tanah / lahan. Selain 

sebagai tempat tinggal, tanah/lahan juga dibutuhkan untuk bercocok tanam 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan perut kita. 

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah umat manusia yang 

menghuni muka bumi ini selalu meningkat. Dengan meningkatnya jumlah 

umat manusia, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan luasnya tanah / 

lahan untuk tempat tinggal, sedangkan luas tanah / lahan tidak bertambah, 

sehingga menyebabkan semakin berkurangnya luas tanah / lahan yang 

kosong. 

Secara umum di negara Republik Indonesia, pengaturan mengenai hak 

atas tanah, pemilikan hak atas tanah dan tata cara pendaftaran tanah diatur 

dalam : 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar 

Pokok Pokok Agraria (UUPA); 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan 

Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; dan 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

Namun dalam perkembangan zaman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  

tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria tersebut mulai timbul 

permasalahan tanah yang semakin kompleks antara lain, yaitu : 4 

a. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibandingkan 

dengan kebutuhan yang harus dipenuhi;  

b. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat 

perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan 

perubahan-perubahan sosial pada umumnya; 

c. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat 

penting, dan pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan 

objek spekulasi; 

d. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di 

lain pihak harus dijaga kelestariannya. 

                                                           
4 Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan I. (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2007). hlm. 1.  
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Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, 

diatur bahwa : 

a. Hak-hak atas tanah berupa :  

i. Hak Milik; 

ii. Hak Guna Usaha; 

iii. Hak Guna Bangunan; 

iv. Hak Pakai,; 

v. Hak Sewa; 

vi. Hak Membuka Tanah; 

vii. Hak Memungut Hasil Hutan; 

viii. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di 

atas; 

ix. Hak-hak yang sifatnya sementara, yaitu : Hak Gadai, Hak Usaha 

Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian; 

b. Subyek Hukum yang dapat memiliki hak-hak atas tanah yaitu : 

i. Hak Milik :  

-Warga Negara Indonesia dan Badan-Badan Hukum yang 

ditetapkan oleh Pemerintah dengan syarat-syarat tertentu; 

ii. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan : 

-Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang 

didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 
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iii. Hak Pakai dan Hak Sewa :  

-Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang 

berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum yang didirikan 

menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia serta Badan Hukum Asing yang 

mempunyai perwakilan di Indonesia; 

iv. Hak Membuka Hutan dan Hak Memungut Hasil Hutan :  

-Warga Negara Indonesia; 

c. Objek pendaftaran tanah meliputi :  

i. Bidang-bidang tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; 

ii. Tanah Hak Pengelolaan; 

iii. Tanah Wakaf; 

iv. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; 

v. Hak Tanggungan; 

vi. Tanah Negara. 

Badan-Badan Hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah 

dengan syarat-syarat tertentu sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak 

atas tanah berupa Hak Milik di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 

tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat 

Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu : 
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a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara Republik Indonesia; 

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958; 

c. Badan-badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria 

dengan rekomendasi dari Kementerian Agama; 

d. Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dengan 

rekomendasi dari Kementerian Kesejahteraan Sosial. 

sedangkan Badan-Badan Hukum lainnya yang didirikan menurut hukum yang 

berlaku di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat memiliki beberapa 

hak-hak atas tanah lainnya, yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai dan Hak Sewa. 

Masyarakat melakukan dan membuat suatu kegiatan usaha untuk 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di negara Republik Indonesia juga 

mengenal adanya Badan Usaha yang merupakan suatu lembaga yang terdiri 

dari kesatuan hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga 

kerja yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Beberapa bentuk Badan 

Usaha yang berlaku dan terdapat di negara Republik Indonesia, yaitu : 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu badan usaha yang 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah, yang berasal dari kekayaan negara 

yang disisihkan, yaitu : 

i. Perjan, yaitu suatu badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari 

dari dan dikuasai oleh pemerintah serta berberak dalam bidang 

pelayanan masyarakat.  
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Namun pada saat ini, badan usaha dalam bentuk Perjan ini sudah 

ditiadakan karena selalu mengalami kerugian. 

ii. Perum, yaitu suatu badan usaha yang dibentuk untuk menggantikan 

badan usaha Perjan, yang dikelola oleh Pemerintah dan pekerjanya 

berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

Meskipun telah dirubah menjadi Perum, bentuk badan usaha ini 

juga tetap sering mengalami kerugian. 

iii. Persero, yaitu suatu badan usaha  yang dikelola oleh negara yang 

sebagian sahamnya dimiliki oleh publik atau masyarakat, yang 

bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

mencari profit atau keuntungan (sehingga badan usaha tersebut 

tidak mengalami kerugian). 

b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh 

modalnya berasal dari pihak swasta, baik lokal maupun asing, yaitu :  

i. Perusahaan Perorangan, yaitu suatu bentuk badan usaha yang 

paling sederhana dibandingkan dengan badan usaha lainnya, 

yang hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang dan biasanya bermula 

dari modal kecil serta merupakan suatu badan usaha yang tidak 

berbadan hukum. 

ii. Persekutuan Perdata, yaitu suatu bentuk badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara 

dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri bersama-sama 
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melakukan suatu kegiatan usaha  dan membagi keuntungan yang 

diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. 

iii. Persekutuan Firma (Fa), yaitu suatu bentuk badan usaha yang 

tidak berbadan hukum, yang dibentuk atau didirikan oleh dua 

orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan dengan 

nama yang ditentukan bersama dan tanggung jawab para 

pemiliknya secara tanggung renteng sampai dengan harta 

kekayaan pribadi para pemilik firma. 

iv. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV), 

yaitu suatu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, 

yang terdiri dari dua sekutu, yang pertama sekutu aktif 

(memasukkan modal dan menjalankan usahanya) dan kedua 

sekutu pasif (hanya memasukan modal tanpa ikut menjalankan 

usahanya). Antara kedua sekutu dalam badan usaha ini memiliki 

tanggung jawab yang berbeda pula,  sekutu aktif bertanggung 

jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu 

pasif hanya bertanggtung jawab sebatas besar modal yang 

disetor. 

v. Perseroan Terbatas (PT), yaitu suatu badan usaha yang berbentuk 

badan hukum, yang merupakan persekutuan modal didirikan 

oleh dua subyek hukum atau lebih atas dasar perjanjian atau 

kesepakatan, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang 
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terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang sebagaimana 

telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. 

vi. Yayasan, yaitu suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan 

tertentu dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak 

mempunyai anggota. 

Badan Hukum merupakan suatu badan usaha yang memiliki hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban serta dapat melakukan atau mengadakan hubungan 

hukum dengan subyek hukum lainnya. Menurut Profesor RADEN SUBEKTI, 

Sarjana Hukum, Badan Hukum adalah “Suatu badan atau perkumpulan yang 

dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, 

serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan 

hakim”. 

Badan Hukum di Negara Republik Indonesia dibedakan menjadi 

beberapa golongan, sebagai berikut : 

a. berdasarkan macamnya 

i. Badan Hukum Murni / Asli, yaitu Negara; 

ii. Badan Hukum Tidak Murni / Tidak Asli (berdasarkan ketentuan 

Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yaitu badan-

badan hukum yang berwujud perkumpulan beberapa orang, yang 

diadakan oleh kekuasaan umum atau yang diterima sebagai yang 

diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud dan 
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tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

atau kesusilaan. 

b. berdasarkan jenisnya 

i. Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang diadakan dan 

diakui oleh kekuasaan umum dan pemerintahan, yaitu Negara 

(termasuk Kotapraja, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, 

Pemerintah Kabupaten), Bank Indonesia dan lain sebagainya; 

ii. Badan Hukum Privat / Perdata adalah badan hukum yang 

didirikan atas kehendak dan keinginan dari orang-perorangan, 

yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan. 

c. berdasarkan sifatnya 

i. Korporasi (corporatie) adalah suatu badan hukum yang terdiri 

dari gabungan beberapa orang, yang mempunyai hak dan 

kewajiban yang tersendiri dan terpisah dari hak dan kewajiban 

pribadi anggotanya; 

ii. Yayasan (stichting) adalah suatu badan hukum yang memiliki 

tujuan tertentu dan memiliki kekayaan yang bukan merupakan 

kekayaan pendiri atau anggotanya. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Negara Republik Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut 

hukum yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia adalah 

Negara, Bank Indonesia, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan 

Perkumpulan. 
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Badan usaha yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam 

menjalankan kegiatan usahanya yaitu antara Perseroan Terbatas (PT) dan 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) karena kedua 

badan usaha ini mempunyai hak yang sama yaitu dapat melakukan hubungan 

atau kegiatan bisnis dengan pemerintah (dalam bentuk tender) maupun dengan 

pihak swasta lainnya. Meskipun demikian, antara Perseroan Terbatas (PT) dan 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) juga terdapat 

perbedaan yang mendasar sehingga membuat orang-orang untuk memikir 

panjang, badan usaha apa yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan 

usaha yang akan dilakukan tersebut. Perbedaan antara Perseroan Terbatas 

(PT) dan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) 

terletak pada : 

a. Kelompoknya, Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha 

berbadan hukum, sedangkan Persekutuan Komanditer (Commanditaire 

Vennootschap / CV) merupakan badan usaha tidak berbadan hukum. 

b. Subyeknya, sejak pendirian dan memperoleh pengesahan, Perseroan 

Terbatas (PT) merupakan Subyek Hukum yang berdiri sendiri dan 

dalam melakukan perbuatan hukum, diwakili oleh pengurus atau 

anggota Direksinya, dimana perbutan hukum tersebut terpisah dari 

pendiri atau pemiliknya, sedangkan Persekutuan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap / CV) setelah didirikan, tetap bukan 

merupakan Subyek Hukum, karena Subyek Hukumnya melekat pada 

pendiri atau pengurusnya, sehingga dalam melakukan perbuatan 
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hukum, diwakili oleh pendiri atau pemilik yang sekaligus juga 

merupakan pengurus. 

c. Tanggung jawab pemilik atau pemegang sahamnya, dalam Perseroan 

Terbatas (PT), tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas, 

sebatas modal yang disetor, kecuali pemegang saham terbukti 

melakukan suatu tindakan yang bertentang dengan peraturan yang 

berlaku sehingga menyebabkan badan usaha tersebut mengalami 

kerugian, maka pemegang saham tersebut akan bertanggung jawab 

sampai harta kekayaan pribadinya, sedangkan dalam Persekutuan 

Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV), tanggung jawab 

peseronya tidak terbatas (pesero aktif – sampai dengan kekayaan 

pribadi) dan terbatas (pesero pasif – hanya sebatas modal yang 

disetor). 

d. Harta kekayaannya, dalam Perseroan Terbatas (PT) harta kekayaannya 

terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri atau pemilik dan 

pengurusnya sedangkan dalam Persekutuan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap / CV) tidak ada pembatasan atau 

pemisahan yang jelas antara harta kekayaan pribadi milik pendiri atau 

pemilik dan pengurusnya dengan harta kekayaan Persekutuan 

Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV). 

e. Pajakannya, hukum yang berlaku dalam bidang perpajakan hingga saat 

ini, persentase pengenaan pajak dalam beberapa hal (missal : Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Pembagian Dividen 
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kepada pemegang saham dalam suatu badan usaha, … dan lain 

sebagainya), untuk Perseroan Terbatas (PT) dikenakan tarif lebih besar 

dibandingkan tarif untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire 

Vennootschap / CV). 

Selain sama-sama dapat melakukan hubungan atau kegiatan bisnis dengan 

pemerintah (dalam bentuk tender) maupun dengan pihak swasta lainnya, 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) sebagai badan 

usaha juga menarik perhatian masyarakat untuk digunakan dalam melakukan 

kegaiatan usaha karena persentase pengenaan pajak yang dikenakan kepada 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) lebih kecil 

dibandingkan kepada Perseroan Terbatas (PT). 

Banyaknya kegiatan usaha di negara Republik Indonesia yang 

menggunakan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) 

sebagai badan usaha, memberikan landasan kepada institusi Agraria dan Tata 

Ruang / Badan Pertanahan Negara, pada tanggal dua puluh delapan Juni dua 

ribu sembilan belas (28-6-2019) mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria 

dan Tata Ruang Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna 

Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), 

yang merupakan juklak pedoman bagi pejabat dan petugas Kantor Pertanahan 

di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk memberikan kemudahan 

pelayanan dalam hal pemberian hak atas tanah kepada Persekutuan 

Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) berupa Hak Guna 

Bangunan. 
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Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor                   

2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), menyatakan bahwa  

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV)  dapat 

mengajukan permohonan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan dan 

mengatur mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan tersebut. 

Mengetahui beberapa peraturan-peraturan yang berlaku di negara 

Republik Indonesia terutama mengenai hak atas tanah dan dengan 

dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor              

2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), menimbulkan 

minat bagi penulis untuk mengkaji hal-hal mengenai ketentuan yang 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang 

Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019, mengingat :  

a. Bahwa peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan dan 

berlaku negara Republik Indonesia terutama mengenai hak atas tanah, 

mengatur bahwa subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah di 

Indonesia adalah orang-perorangan dan badan hukum yang didirikan 

menurut  hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 

-Pada dasarnya secara umum telah diketahui bahwa Persekutuan 

Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV)  merupakan suatu 

badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. 
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b. Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 

2/SE-HT.02.01/VI/2019 tersebut diatur  juga mengenai tata cara dan 

persyaratan pengajuan permohonan tersebut, yang dilakukan oleh : 

i. salah satu anggota pesero aktif (Komanditer) atau pesero pasif 

(Komplementer) atau kuasanya, akan tetapi bertindak untuk dan 

atas nama serta atas persetujuan seluruh pesero dalam 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV); 

atau  

ii. seluruh anggota pesero aktif (Komanditer) atau pesero pasif 

(Komplementer); 

dan dalam Sertipikat hak atas tanah tersebut dicantumkan bahwa 

pemilik hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan tersebut 

adalah atas nama :  

i. salah satu anggota pesero aktif (Komanditer) atau pesero pasif 

(Komplementer), c.q. CV …..; atau  

ii. seluruh anggota pesero aktif (Komanditer) atau pesero pasif 

(Komplementer); 

-Sebenarnya kepemilikan hak atas tanah tersebut ditujukan kepada 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) atau 

anggota pesero secara bersama-sama; dan  

-Bagaimanakah status hak atas tanah yang diberikan kepada 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) dengan 

menggunakan nama salah satu anggota pesero aktif (Komanditer) atau 
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pesero pasif (Komplementer), c.q. CV ….. atau nama seluruh anggota 

pesero aktif (Komanditer) atau pesero pasif (Komplementer),  jika 

salah satu anggota pesero yang namanya tercantum dalam Sertipikat 

hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan tersebut wan 

prestasi atau pailit atau meninggal dunia atau keluar dari Persekutuan 

Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) tersebut dengan 

cara mengalihkan dan/atau menjual hak dan kewajibannya? Apakah 

tanah tersebut menjadi obyek sita jaminan atau masuk dalam budel 

pailit atau menjadi obyek warisan atau harus dialihkan dengan cara 

hibah, jual beli yang dapat menimbulkan pajak karena pengalihan?  

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk menulis thesis yang berjudul 

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA PERSEKUTUAN 

KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP / CV) 

BERDASARKAN  SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA 

RUANG NOMOR 2/SE-HT.02.01/VI/2019. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaturan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) 

berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor     

2/SE-HT.02.01/VI/2019? 
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2. Bagaimana akibat hukum atas kepemilikan aset berupa sebidang tanah 

Hak Guna Bangunan yang dimiliki atas nama pesero Persekutuan 

Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) yang sudah tidak 

menjadi anggota pesero dalam Persekutuan Komanditer (Commanditaire 

Vennootschap / CV) tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan Pemberian Hak Guna Bangunan 

kepada Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) 

berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 

2/SE-HT.02.01/VI/2019.  

2. Untuk mengidentifikasi akibat hukum atas kepemilikan aset berupa 

sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang dimiliki atas nama pesero 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV) yang 

sudah tidak menjadi anggota pesero dalam Persekutuan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap / CV) tersebut. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Dari Segi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan instansi terkait pada 

khususnya untuk pengembangan pengetahuan mengenai pengaturan 

mengenai kepemilikan aset berupa sebidang tanah Hak Guna 
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Bangunan yang dimiliki Persekutuan Komanditer (Commanditaire 

Vennootschap / CV), 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 

akibat hukum adanya ketentuan yang mengatur mengenai 

kepemilikan aset berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang 

dimiliki Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / 

CV). 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam 

penelitian dimulai dari Bab I sampai dengan Bab V, yang digunakan untuk 

memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penulisan atas penelitian 

yang dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami apa yang 

disampaikan penulis. Sistematika penulisan merupakan gambaran dari alur 

berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab I Pendahuluan, penulis membagi lima sub-bab, yang terdiri dari 

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penelitian. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, penulis menguraikan dan menjelaskan Hak-

Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah, serta Perusahaan dan Badan Usaha di 

Indonesia berikut Kerangka Konseptual. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Bab II Metodologi Penelitian, penulis menguraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang di angkat dalam 

tesis ini.  

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada Bab IV Pembahasan, penulis melakukan analisis dan menguraikan 

secara mendetail mengenai permasalahan yang diangkat dalam thesis ini, 

dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang timbul. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V Kesimpulan dan Saran, penulis membuat kesimpulan hasil 

penelitian atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini serta memberikan 

saran yang diusulkan oleh penulis terkait dengan diterbitkannya Surat Edaran 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang 

Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap). 


