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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Agraria 

1. Pengertian Hukum Agraria 

Hukum Agraria dalam ilmu hukum sebenarnya memiliki 

pengertiam yang lebih luas.Dalam bahasalatin, agrarian yang sering 

disebut dengan ager mempunyai arti tanah atau sebidang tanah.Dalam 

bahasa latin pula kata agrarius berarti persawahan atau perladangan atau 

bisa juga pertanian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan 

bahwa”Agraria” berarti urusan pertanahan dan/atau tanah pertanahan serta 

urusan pemilikan atas tanah.Sedangkan dalam bahasa inggris atau sering 

disebut dengan”Agrarian” yang berarti tanah dan sering dihubungkan 

dengan berbagai usaha pertanian(Purwanto, 2013: 04). 

Menurut subekti, hukum agrarian adalah keseluruhan ketentuan-

ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata Negara 

maupun pula hukum tata usaha Negara yang mengatur hubungan-

hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan 

ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula 

wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tertentu 

(Boedi Harsono, 2005: 05). 

Menurut Soedikno dan R. Tjitrosoedibio, hukum agrarian 

(Agrarisch recht), adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, 
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baik Hukum, Perdata maupun Hukum Tata Negara (Staatsrecht) maupun 

Hukum Tata Usaha Negara (Administratifrecht) yang mengatur hubungan 

antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa 

dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang 

yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Boedi Harsono 

menyatakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang 

hukum.Hukum agrarian merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum 

yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber 

daya alam tertentu yang termasuk Pengertian agraria.Kelompok berbagai 

bidang hukum tersebut terdiri atas: 

a. Hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti 

permukaan bumi; 

b. Hukum air yang mengatur hak-hak penguasaan air; 

c. Hukum Pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-

bahan galian yang dimaksud oleh Undang-undang Pokok 

Pertambangan; 

d. Hukum Perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan 

alam yang terkandung di dalam air; 

e. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan unsur-unsur dalam ruang 

angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenanga dan unsur-unsur 

dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 (UUPA) 

Undang-undang Pokok Agraria (Boedi Harsono, 2005: 05-06). 

Hukum agraria merupakan salah satu hukum yang digunakan untuk 
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mengatur penggunaan dan pemanfaatan hasil dari alam.Dalam (UUPA) 

Undang-undang Pokok Agraria dijelaskan Pengertian agrarian meliputi 

bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya (Pasal 1 ayat 2). Sementara itu Pengertian bumi meliputi 

permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta 

berada di bawah air Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 4 ayat 1 (Supriadi, 2007:01). 

2. Wilayah Hukum Agraria 

UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) merupakan pelaksanaan 

dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1), 

yaitu “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang 

angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal ini ditegaskan bahwasannya hukum 

agraria membawahi fungsi bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia ini 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Urip 

Santoso, 2012: 46). 

Hukum agraria  juga mengawasi Hak Atas Tanahsebagai hubungan 

hukum hak atas permukaan bumi yang memberikan wewenang kepada 

pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh 

bumi dan air serta ruang udara diatasnya, sekedar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, 

dalam batasan-batasan menurut Undang-undang Pokok Agraria dan 
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peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hal itu mengandung arti bahwa 

hak atas tanah itu di samping memberikan wewenang juga membebankan 

kewajiban kepada pemegang haknya. Adapun untuk Hak Guna Usaha 

terjadi dengan penetapan pemerintah melalui permohonan pemberian Hak 

Guna Usaha oleh pemohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia.Apabila semua persyaratan yang ditentukan dalam 

permohonan tersebut dipenuhi, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia atau Perjabat dari Badan Pertanhan Nasional Republik 

Indonesia yang diberikan pelimpahan keweangan menerbitkan Surat 

Keputusan Pemberian Hak (SKPH).Surat Keputusan Pemberian Hak 

(SKPH) ini wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat 

sebagai tanda bukti haknya. 

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria luas 

tanah Hak Guna Usaha adalah untuk perseorangan luas minimanya 5 

hektar dan luasnya maksimal 25 hektar. Adapun untuk badan hukum luas 

minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pertanahan (Urip Santoso, 2012: 101-102).Pemegang Hak Guna Usaha 

haruslah mampu mengembangkan dan memberdayakan masyarakat 

terutama masyarakat yang berekonomi lemah. Sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria bahwa semua 

hak atas tanah haruslah mempunyai fungsi sosial, ini berarti segala usaha 

yang dilakukan di tanah Indonesia berkewajiban memberdayakan 
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masyarakat Indonesia agar tercapai kemakmuran dan kemaslahatan bagi 

rakyat Indonesia. 

3. Asas-asas Hukum Agraria 

a. Asas Kenasionalan 

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari 

seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.Ini 

menunjukan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat 

komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang 

bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

Asas kenasionalan ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria, yaitu: 

1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh 

rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia; 

2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, yang terkandung di 

dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa 

Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang 

angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini dalah hubungan yang 

bersifat abadi. 
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b. Asas pada tingkatan tinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan Kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “atas dasar ketentuan dalam 

Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal yang dimaksud 

dalam Pasal 1, bumi, air, dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi 

dikuasai oleh Negara sebagai kekuasaan organisasi seluruh rakyat. 

Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, Negara dapat 

memberikan tanag kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu 

hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, atau 

memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa 

(departemen jawatan daerah swatantra) untuk digunakan bagi 

pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

c. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara Yang 

Berdasarkan Atas Persatuan Bangsa Dari Kepentingan Perseorangan 

atau Golongan 

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-undang Poko 

Agraria, yaitu: “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 

dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya 

masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 
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nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta 

tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan yang 

lebih tinggi”. 

d. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 

Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ditemukan 

dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu “semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial”. Hak atas tanah mempunyai fungsi 

sosial tidak hak hak milik, akan tetapi Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan. Hak atas tanah 

apapun yang ada pada seseorang, atau badan hukum, tidaklah 

dibenarkan bahwa tanahnya itu dipergunakan (atau tidak digunakan) 

semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu 

merugikan masyarakat. 

e. Asas hanya warga Negara Indonesia yang mempunya Hak Milik Atas 

Tanah  

Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang 

berkedudukan sebagai hak milik.Orang yang berkewarganegaraan 

Indonesiadisamping juga berkewarganegaraan asing tidak dapat 

mempunya tanah hak milik.Orang asing yang berkedudukan di 

Indonesia tidak dapat mempunyai tanah yang bestatus hak milik, 

melainkan hanya dapat menguasai tanah yang berstatus hak pakai dan 

hak sewa untuk bangunan dalam jangka waktu yang terbatas. 
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f. Asas persamaan bagi setiap warga Negara Indonesia 

Asas ini menetapkan bahwa warga Negara Indonesia baik laki-

laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh hak atas tanah. Asas ini ditemukan Pasal 9 ayat (2) 

Undang-undang Pokok Agraria, yaitu “tiap-tiap warga Negara 

Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan 

yang sama itu memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat 

manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

g. Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif 

oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat 

pemerasan 

Prinsip ini menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai hak 

atas tanah untuk kepentingan yang wajib mengerjakan atau 

mengusahakan sendiri atas tanah pertaniannya secara aktif dan dalam 

mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian tersebut harus 

dicegah cara-cara yang besifat pemerasan. Asas ini dapat dilihat dalam 

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, yaitu ”setiap orang 

dan badan hukum yang mempunyai sesuai hak atas tanah pertanian 

pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri 

secara akif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

h. Asas pemisahan horizontal 

Asas pemisahan horizontal ditemukan dalam Pasal 44 ayat (1) 

Undang-undang Pokok Agraria, yaitu “seorang atau suatu badan 
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hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak 

menggunakan tanah milik orang lain untuk kepentingan bangunan, 

dengan membayar pada pemiliknya, sejumlah uang sebagai uang 

sewa”. Investasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak sewa untuk 

bangunan, yaitu seorang atau badan hukum menyewa tanah hak milik 

orang lain yang kosong atau tidak ada bangunannya dengan membayar 

sejumlah uang sebagai uang sewa yang besarnya ditetapkan atas dasar 

kesepakatan, untuk jangka waktu tertentu, dan penyewa diberi hak 

mendirikan bangunan yang digunakan untuk jangka waktu tertentu 

yang disepakati oleh belah pihak (Supriadi, 2007: 53-65). 

 

B. Tinjauan Umum tentang Wilayah Pesisir 

1. Pengertian Wilayah Pesisir 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa: 

(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu 

proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian 

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara 

pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, 

serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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(2) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan 

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 

Dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dijelaskan bahwa definisi wilayah pesisir seperti di atas 

memberikan suatu Pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan 

ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam 

di darat maupun di laut serta saling berinteraksi antara habitat 

tersebut.Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga 

merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan 

manusia.Menurut Beatley, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah 

peralihan antara laut dan daratan, kea rah darat mencangkup daerah yang 

masih terkena pengaruh percikan air laut pasang surut dan ke arah laut 

meliputi daerah paparan benua (Rokhmin, 2004: 8). 

Akan tetapi, penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang 

tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan. 

Dengan kata lain, batas wilayah berbeda dari suatu negara ke negara yang 

lain. Hal ini dapat dimengerti karena setiap Negara memiliki karakteristik 

lingkungan, sumber daya dan sistem pemerintahan tersendiri. 

2. Jenis Wilayah Pesisir 

Menurut Hanafi wilayah pesisir didefinisikan sebagai suatu unit 

geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya 

bergantung secara internal. Wilayah pesisir dapat dibagi menjadi 4 jenis, 

yaitu: 
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a. Wilayah Homogen 

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu 

aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. 

Sifat-sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi 

(seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, 

daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin dan lain-lain). 

b. Wilayah Nodal 

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai 

ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya.Tingkat 

ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produktif, 

barang dan jasa ataupun komunikasi dan transportasi. 

c. Wilayah Perencanaan 

Wilayah perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi 

atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.Wilayah perencanaan 

dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan 

terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk 

dan kesempatan kerja. 

d. Wilayah Administratif 

Wilayah adminitratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan 

berdasarkan kepentingan administratif pemerintahan atau politik, 

seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa dan RW/RT. 

Selanjutnya menurut Sugeng Budi Harsono yang menyatakan 

bahwa wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam 

empat jenis wilayah di atas yaitu: 
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a)  Wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah yang 

memproduksi ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan 

tingkat pendapatan penduduknya yang tergolong di bawah garis 

kemiskinan.  

b) Wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah 

belakang,sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya, bahkan 

seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang yang 

merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. 

c) Wilayah administasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administasi 

yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa 

kabupaten/kota. 

d) Wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan dengan 

kriteria ekologis, karena menggunakan batasan kriteria ekologis 

tersebut, maka batas wilayah pesisir sering melewati batas-batas satuan 

wilayah administrasi (Suparman, 2001: 18-21).   

3. Pengelolaan Pesisir 

Macam-macam pengelolaan pesisir yang terdiri dari: 

a. Pengelolaan Pesisir Terpadu 

Pesisir Terpadu (P2T) adalah proses dinamis yang berjalan secara terus 

menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, 

pembangunan, perlindungan wilayah, sumber daya pesisir dan lautan. 

Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses 

kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat 

diterima secara politis  
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(http://rudyct.com/PPS702-ipb/07134/afi_wiyana.htm). 

b. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan 

suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan, apabila kegiatan pembangu 

nansecara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. 

Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan 

pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, 

pemeliharaan kapital, dan penggunaaan sumber daya serta investasi 

secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa 

kegiatan dimaksudkan harus dapat mempertahankan integritas 

ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konvensi sumber 

daya alam termasuk keanekaragaman hayati, sehingga diharapkan 

pemanfaatan sumber daya dapat berkelanjutan. Sementara itu, 

berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan 

pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil 

pembangunan, mobilitas sosial, koherensial, partisipasi masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan 

pengembangan kelembagaan (Adi Wiyana, 2004: 123).  

c. Pengelolaan Pesisir Berbasis Mayarakat 

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem 

pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat karena masyarakat 

lokal  tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber 

daya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan sumber daya 

berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 

Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan 
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.Ketentuan 

tersebut secara tegas mengingatkan agar pelaksanaan penguasaan 

Negara atas sumber daya alam khususnya sumber daya pesisir dan 

lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kemakmuran rakyat banyak, dan harus mampu mewujudkan 

keadilam dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan 

masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai (Nurmalasari Y, 

2001: 22). 

 

C. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah 

1. Pengertian hak atas tanah 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tanah adalah 

permukaan bumi, lapisan bumi atau yang paling atas. Pengertian tanah 

diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan sebagai berikut: 

“Atas dasar hak menguasai dari negaraa sebagai yang dimaksud 

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi, yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-

badan hukum”. 

Hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas 

tanah.Hak-hak perseorangan atas tanah, adalah hak yang memberikan 

wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang 
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secara bersama-sama badan hukum) untuk memakai, dalam arti 

menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari bidang tanah 

tertentu (Urip Santoso, 2006: 82). 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 

pemegang haknya untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat 

dari tanah yang dihakinya. Perkataan “mempergunakan” mengandung 

pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan 

bangunan (non pertanian), misalnya rumah tempat tinggal, rumah toko 

(ruko), rumah kantor (rukan), kantor, pabrik, gudang, pasar,sekolah, hotel. 

Sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian 

bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan pertanian, 

peternakan, perikanan, dan perkebunan. Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat 

(2), kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk 

menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air 

serta ruang yang diatasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung 

yang berhubungan dengan penggunaaan tanah itu dalam batas-batasnya 

menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan 

lembaga-lembaga hukum yang konkret (Efendi Parangin, 1989: 195). 

Hak-hak atas tanah ini dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dari 

warga negara Indonesia maupun orang asing yang berkedudukan di 

Indonesia, badan privat dan badan hukum publik, dan badan hukum yang 
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didirikan menurut hukum di Indonesia, badan asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia (Soedjaewo Soeromiharjo, 2009: 125). Berkaitan 

dengan lahirnya hak atas tanah baru, Eman Ramelan menyadari bahwa 

dalam perkembangannya nanti akan sangat dimungkinkan timbulnya hak 

atas tanah yang baru sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan 

masyarakat, hanya saja pengaturannya harus dalam bentuk Undang-

undang (Eman Ramelan, 2000: 194). 

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh 

pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Wewenang umum 

Wewenang yang besifat umum yaitu pemegang hak atas tanah 

mempunyai wewenang untuk mengunakan tanahnya, termasuk juga 

tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan 

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 

tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang Pokok Agraria 

dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) 

UUPA). 

b. Wewenang khusus 

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan 

macam hak atas tanahnya (Soedikno Mertokusumo, 1988: 445). 
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2. Konsep Hak Atas Tanah 

Konsep hak atas tanah dalam Hukum Agraria Nasional membagi 

hak-hak atas tanah menjadi dua bentuk (Supriadi, 2008: 64). 

a. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer 

Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas 

tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang 

atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat 

dipindahtangankankepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (UUPA) terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat 

primer, yaitu: 

1) Hak Milik 

Hak milik nenurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

Pasal 20 ayat (1) adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan 

dalam Pasal 6. Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat 

berlangsung terus selama pemilikannya masih hidup dan bila 

pemiliknya meninggal dunia, maka Hak  Milik atas tanah dapat 

dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai 

subjek Hak Milik (K. Wantjik Saleh, 1985:23). 

Hak Milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, 

yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk 

memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik 
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yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha) yang hampir 

sama dengan kewenangan Negara (sebagai penguasa) untuk 

memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hal ini, meskipun 

tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan eigendom 

atas tanah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

memberikan kewenangan yang (paling) luas pada pemiliknya 

(Kartini Mulyani dan Gunawan Widjaja, 2012: 30). 

2) Hak Guna Usaha 

Pengertian Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah 

yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling 

lama 25 tahun, dipergunakan untuk perusahaan, pertanian, 

perikanan, atau peternakan. 

3) Hak Guna Bangunan 

Pasal 35 UUPA memberikan Pengertian Hak Guna 

Bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 

paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu 

paling lama 20 tahun. 

Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang 20 tahun, hal ini 

seperti diatur pada ayat (2) Pasal 35 Undang-undang Pokok 

Agraria, yang menjelaskan bahwa atas permintaan pemegang hak 

dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-
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bangunan, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang 

dengan waktu paling lama 20 tahun (Soedharyo Soimin, 2004: 21). 

4) Hak Pakai 

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 

hasil dari tanah yang langsung dikuasai langsung oleh Negara atau 

tanah milik orang lain, yang memberikan kewenangan dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh 

pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian 

dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa 

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. 

b. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder 

Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas 

tanag yang bersifat sementara. Disebut sementara karena hak-hak 

tersebut dinikmati dalam waktu terbatas, dan hak-hak itu dimiliki oleh 

orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 UUPA 

yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, 

yaitu: 

1) Hak Gadai 

Menurut Boedi Harsono, Gadai tanah adalah hubungan 

hukum antar seseorang dengan tanah kepunyaaan orang lain, yang 

telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum 
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dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai.Selama 

itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang 

gadai.Pengembalian uang gadai, atau yang lazim disebut 

penebusan, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik 

tanah yang menggadaikan.Banyak gadai yang berlangsung 

bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah 

belum mampu melakukan penebusan (Boedi Harsono, 1971:394). 

2) Hak Usaha Bagi Hasil 

Pasal 53 UUPA tidak memberikan Pengertian apa yang 

dimaksud dengan Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil). 

Boedi Harsono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan  Hak 

Usaha Bagi Hasil adalah hak seseorang atau badan hukum (yang 

dsebut  penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas 

tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan 

perjanjian bahwa hasilnya akan dibagikan antara kedua belah pihak 

menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya (Boedi 

Harsono, 1971:310). 

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria 

Depdagri, Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu perbuatan hukum di 

mana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan 

sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil atas tananya. Oleh 

karena itu, ia membuat sesuatu perjanjian nagi hasil dengan pihak 

lain dengan imbangan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua 

belah pihak (Departemen Penerangan dan Ditjen Agraria Depdagri, 
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1982:49). 

3) Hak  Menumpang 

Boedi Harsono memberikan Pengertian Hak Menumpang, 

yaitu hak yang member wewenang kepada seseorang untuk 

mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan milik 

orang lain. Di atas tanah itu mungkin sudah ada rumah lain 

kepunyaan pemilik tanah, tetapi mungkin juga tanah itu merupakan 

tanah pekarangan yang semula masih kosong (Boedi Harsono, 

1971:321) 

4) Hak Menyewa atas tanah Pertanian 

Yang dimaksud hak menyewa atas tanah pertanian adalah 

suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan 

tanah pertanian oleh pemilik tanah pertanian kepada pihak lain 

(penyewa) dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah uang sebagai 

sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.  

3. Subyek Hak Atas Tanah  

Dari ketentuan selanjutnya mengenai subyek Hak Atas Tanah yang 

diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa: 

a. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik 

b. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya. 

c. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh 

Hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta 

karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang 
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mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini 

kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam 

jangka waktu satu tahun diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 

kewarganegaraannya itu. Jika sudah jangka waktu tersebut lampau Hak 

Milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 

tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 

yang lain membebaninya tetap berlangsung. 

d. Selama seseorang selama disamping kewarganegaraannya Indonesia 

mempunyaikewarganegaraanasingmakaia tidak dapat mempunyai 

tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 

pasal ini. 

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya Hak Milik atas tanah hanya 

dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat 

dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di 

Indonesia maupun yang didirikan di luar negeri dengan pengecualian 

badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 1963. Ini berarti selain warga negara Indonesia tunggal, 

dan badan-badan yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 

1963, yang terdiri dari: 

a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank 

Negara); 

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan 

berdasarkan atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran 
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Negara Tahun 1958 No. 139); 

c. Badan-badan Keagamaan yang di tunjuk oleh Menteri 

Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama; 

d. Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria 

setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial(Kartini Mulyadi dan 

Gunawan Widjaja, 2007:140). 

 

D. Tinjauan Umum tentang Hak Pakai Atas Tanah 

1. Pengertian Umum Hak Pakai 

Hak atas tanah berikutnya yang diatur dalam Undang-undang 

Pokok Agraria adalah Hak Pakai. Rumusan umum mengenai Hak Pakai 

sebagai hak atas tanah tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-

undang Pokok Agraria yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang 

lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 

bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan undang-undang ini. 

(2) Hak Pakai dapat diberikan: 

a. Selama jangka waktu yang tertentuatau selama tanahnya 
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dipergunakan untuik keperluan yang tertentu; 

b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa 

berupaapa pun. 

(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 

mengandung unsur-unsur pemerasan. 

Dari rumusan yang diberikan dalam Pasal 41 Undang-undang 

Pokok Agraria tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengn 

hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditemukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 

berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya. 

Perkataan “menggunakan” dalam Hak Pakai menunjuk pada 

pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan 

bangunan, sedangkan perkataan “memungut hasil” dalam Hak Pakai 

menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan 

selain mendirikan banngunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan 

dan perkebunan (Urip Santoso, 2012: 119). 

Pasal 42 Undang-undang Pokok Agraria menetapkan bahwa yang 

dapat mempunyai hak pakai, adalah pertama, Warga Negara Indonesia; 

kedua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia; ketiga, badan hukum 

Indonesia; dan keempat, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan 

di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 42 Undang-undang Pokok Agraria 
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menunjukan bahwa tidak disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah 

Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) sebagai pihak 

yang dapat mempunyai hak pakai. Disini hanya disebutkan bahwa salah 

satu subjek hak pakai adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

2. Jangka Waktu Hak Pakai 

Hal-hal yang berhubungan dengan jangka waktu pemberian Hak 

Pakai dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-

undang Pokok Agraria, yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam 

Pasal 45 hingga Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah yang 

dapat diketahui bahwa jangka waktu pemberian Hak Pakai berbeda-beda, 

sesuai dengan asal tanahnya, dengan ketentuan: 

a. Untuk Hak Pakai yang diberikan di atas Tanah Negara jika pemegang 

Hak Pakainya tidak ditentukan jangka waktunya adalah: 

1) Departemen,Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan 

Pemerintah Daerah; 

2) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasioanal; 

3) Badan keagamaan dan badan sosial. 

b. Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas jika 

pemegang Hak Pakainya bukanlah subjek hukum tersebut diatas, atau 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia ; 
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3) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Jangka waktu pemberianya paling lama 45 tahun, yang terdiri 

dari 25 tahun untuk pemberian pertama kali dan 20 tahun untuk 

perpanjangannya. Perpanjangan hanya diberikan jika: 

1) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, 

sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; 

2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; 

3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak 

Pakai. 

Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut, Hak Pakai dapat 

diperbaharui kembali untuk masa yang sama. Pembaharuan Hak Pakai 

yang telah terakhir tersebut harus disampaikan dalam jangka 2 tahun 

sebelum berakhirnya Hak Pakai tersebut. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah , 

jangka waktu hak pakai diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. 

Jangka waktu hak pakai ini berbeda-beda sesuai dengan asal tanahnya, 

yaitu pada tanah Negara dan tanah atas hak pengelolaan hak pakai 

mempunyai jangka waktu paling lama 25 tahun, serta dapat 

diperbaharui selama 25 tahun(Urip Santoso, 2008:114). 
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Berkaitan dengan jangka waktu hak pakai baik yang berasal 

dari tanah Negara dan tanah hak milik, maka khusus untuk hak pakai 

atas tanah hak pengelolaan dapat diperpanjangan atau diperbaharui 

atas usul pemegang hak pengelolaan.Permohonan perpanjangan jangka 

waktu hak pakai pembaruan diajukan selambat-lambatnya dua tahun 

sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut. Dengan 

demikian, perpanjangan atau pembaruan hak pakai dicatat dalam buku 

tanah pada kantor pertanahan. Oleh karena itu, tata cara permohonan 

perpanjangan atau pembaharuan hak pakai dan persyaratannya diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 47 PP Nomor 40 Tahun 

1996). 

Jangka Waktu Hak Pakai pada ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996, disebutkan dalam beberapa pasal yaitu: 

Pasal 45 

(1) Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk 

jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama 

tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. 

(2) Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak dapat 

diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama. 

(3) Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak 

ditentukan selama digunakan untuk keperluan tertentu 

Tinjauan Yuridis Pemberian…, Leni  Nurhayati, Fakultas Hukum UMP, 2018



 
 

36 
 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada: 

a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-departemen, dan 

Pemerintah Daerah; 

b. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional; 

c. Badan keagamaan dan badan social. 

Pasal 46 

(1) Hak pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 atas permohonan 

pemegang hak, jika memenuhi syarat: 

a. Tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan 

sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; 

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik 

oleh pemegang hak; dan 

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39. 

(2) Hak pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau 

diperbaharui atas usul pemegang Hak Pengelolaan. 

Pasal 47 

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai atau 

pembaruan diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum 

berakhirnya jangka waktu Hak Pakai tersebut. 

(2) Perpanjangan atau pembaruan Hak Pakai sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. 
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(3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau 

pembaruan Hak Pakai dan persyaratannya diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 48 

(1) untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangnan 

dan pembaruan Hak Pakai dapat dilakukan sekaligus dengan 

pembayaran uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat 

pertama kali permohonan Hak Pakai.  

(2) Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus, perpanjangan 

atau pembayaran  Hak Pakai hanya dikenakan biaya administrasi 

yang besarnya ditetapkan oleh menteri setelah mendapat 

persetujuan dari Menteri Keuangan. 

(3) Persetujuan untuk pemberian perpanjangan atau pembaharuan Hak 

Pakai sebagaimna dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) serta perincian 

uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Pakai. 

3. Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Pakai Atas Tanah 

Salah satu yang mendapat perhatian serius dari pemberian hak 

pakai atas tanah adalah terpenuhi kewajibanyang harus dilaksanakan oleh 

pemegang hak pakai atas tanah yang diberikan kepadanya. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 
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Pasal 50 

Pemegang Hak Pakai berkewajiban: 

a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya 

ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian pemberian 

hak pakai. 

b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau 

perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian hak pakai 

atas tanah hak milik 

c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasya serta 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada 

Negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah 

hak pakai tersebut dihapus. 

e. Menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada kepala 

kantor pertanahan. 

Pasal 51 

Jika tanah Hak Pakai karena keadaan geografis atau lingkungan 

atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau 

menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau 

jalan air, pemegang Hak Pakai wajib memberikan jalan keluar atau jalan 

air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung 

itu. 
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Pasal 52 

Pemegang Hak Pakai berhak: 

a. Menguasai dan mengunakan tanah selama waktu tertentu untuk 

keperluan pribadi atau usahanya; 

b. Memindahkan Hak Pakai kepada pihak lain; 

c. Membebaninya dengan Hak Tanggunan; 

d. Menguasai dan menggunakan tanah untuk jangka waktu yang tidak 

ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. 

Pasal 53 

Pemegang Hak Pakai berhak menguasai dan mempergunakan tanah 

yang diberikan dengan Hak Pakai selama waktu tertentu untuk keperluan 

pribadi atau usahanya serta untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak 

lain dan membebaninya, atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. 

4. Pemberian Hak Pakai Atas Tanah 

Pemberian hak pakai atas tanah terhadap pemegang hak pakai tidak 

sama dengan pemberian hak atas tanah bagi hak guna usaha dan hak guna 

bangunan. Pemberian hak pakai atas tanah memiliki ciri tersendiri yang 

tidak akan dijumpai pada hak-hak selai hak pakai tersebut. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanahdiatur 

mengenai subyek yang dapat mempunyai hak pakai atas tanah yaitu: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
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berkedudukan di Indonesia; 

c. Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen dan Pemerintah 

Daerah; 

d. Badan-badan keagamaan dan sosial; 

e. Orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

f. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; 

g. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional. 

Sejalan dengan pemberian kepada orang atau badan hukum yang 

dapat menguasai tanah dengan hak pakai, adalah apabila pemegang hak 

pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai Atas TanahPasal 39 ayat (1) diatas, wajib dalam 

1 (satu) tahun pemegang hak melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada 

hak lain yang menenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas 

TanahPasal 40ayat(1). Oleh karena itu, apabila satu hak pakai itu tidak 

dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum dengan 

ketentuan hak-hak pihak lain yang terkait diatas tanah tersebut tetap 

diperhatikan (Pasal 48 ayat 2)(Supriadi, 2007:120). 

Pasal 5 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak 

Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa Kepala 

Kantor Pertanahan memberikan keputusan mengenai: 
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a. Pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian 

yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m
2
 (lima puluh meter persegi); 

b. Pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non 

pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m
2 

(tiga puluh meter 

persegi); 

c. Pemberian Hak Pakai untuk badan hukum swasta, BUMN/BUMD atas 

tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m
2 
(dua puluh 

ribu meter persegi); 

d. Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan; 

e. Pemberian Hak Pakai asset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

5. Tata Cara Pemberian Hak Pakai Atas Tanah 

Permohonan Hak Pakai baik berjangka waktu tertentu ataupun 

selama dipergunakan, permohonan tersebut diberikan kepada Menteri 

melalui Kepala Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang 

bersangkutan (Pasal 52 Permen Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999). 

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan : 

a. Memeriksa dan meneliti kelemgkapan data yuridis dan data fisik. 

b. Mencatat dalam formulir isian; 

c. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian;dan 

d. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang 

diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan 

rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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Dalam hal keputusanpemberian hak pakai tidak dilimpahkan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka berkas permohonan tersebut 

diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah disertai perdapat dan 

pertimbangannya. Kantor Kepala Wilayah meneliti kelengkapan dan 

kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta 

pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan serta memeriksa 

kelayakan permohonan Hak Pakai tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan 

atau diproses lebih lanjut 

http://www.academia.edu/5218715/Jangka_waktu_hak_pakai). 

 

E. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Tanah 

1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (litigasi) 

Kewenangan Peradilan Umum dalam menyelesaikan sengketa 

tanah dapat dilihat dari yurispudensi putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 maret 1999, dan Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 Tanggal 22 Oktober 1992. 

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal penyelesaian 

sengketa atas tanah dapat dilihat dalam ketentuan UU Nomor 9 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 51. Sedangkan 

yurispudensi dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 

K/TUN/1999 tanggal 14 Desember 2000 dan Putusan mahkamah Agung 

Ri Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999. 
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Penyelesaian melalui peradilan dilakukan apabila usaha-usaha 

musyawarah tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara 

sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan peninjauan kembali atas 

Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya tidak dapat 

diterima oleh pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus 

melalui Peradilan.Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur 

pengadilan sering memakan waktu yang lama. Lamanya berperkara ini 

banyak disebabkan karena kemungkinan berperkara sekurang-kurangnya 3 

sampai 4 (empat) tahap (Bernhard Limbong, 2012: 123-124)Dalam Pasal 

53 UU No.9 Tahun 2004 tentang abritrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa disebutkan bahwa orang atau badanhukum perdata yang merasa 

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang 

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti 

rugi dan atau direhabilitasi (Pasal 53 UU No 9 Tahun 2004,tentang 

Abritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adapun alasan-alasan 

yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

asasasas umum pemerintahan yang baik. 

Pada Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 tentang Abritrase dan alternatif 
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penyelesaian sengketa, disebutkan yang Tidak termasuk dalam pengertian 

Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain : 

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 

perdata; 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 

bersifat umum; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang 

Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang 

bersifat hukum pidana; 

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2. Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan persamaan dari istilah 

asing Alternative Dispute Resolution (ADR).Ada beberapa persamaan 

dalam bahasa Indonesia Alternative Dispute Resolution telah 

diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak. Beberapa 

diantaranya yang telah dapat diindetifikasi adalah: alternatif  Penyelesaian 

Sengketa (APS) dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) (Joni Emirzon, 

2001: 25-26). 
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Penyelesaian sengketa dengan menggunakan non litigasi atau 

Alternative Dispute Resolution (ADR) sebenarnya merupakan model 

penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan disbanding dengan 

penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang cenderung bersifat 

konfrontatif, lebih memperhitungkan menang dan kalah dan mengabaikan 

unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong 

royong (Bernhard Limbong,2012: 126-127).  

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

abritrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa 

alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh Para pihak, 

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa pertanahan 

tidak selamanya harus dilakukan melalui proses peradilan. 

Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dengan 

melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkadang cukup efektif dalam 

menyelesaikan sengketa pertanahan. Penyelesaian demikian dapat 

dikategorikan sebagai bentuk penyelesaian melalui mediasi. Dalam rangka 

penyelesaian sengketa melalui cara ini telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nol. 01 Tahun 1999 

tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa 

Pertanahan. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan ini disebutkan bahwa 

sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai: 
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a. Keabsahan suatu hak; 

b. Pemberian hak atas tanah; 

c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan 

tanda bukti haknya antara pihak yang berkepenitngan dengan instansi 

di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. 

Berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dilakukan melalui cara-cara 

berikut ini: 

a. Musyawarah (Negotiation) 

Musyawarah atau negosiasi merupakan bentuk penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan yang dilakukan sendiri oleh para pihak 

yang bersengketa atau oleh kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, 

dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan 

yang dianggap adil diantara para pihak. Hasil dari negosiasi berupa 

penyelesaian kompromi (compromise solution) yang tidak mengikat 

secara hukum.Pada umumnya, negosiasi digunakan dalam sengketa 

yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad baik dan 

bersedia untuk duduk bersama memecahkan masalah. 

Menurut Garry Goodpaster negosiasi adalah salah satu proses 

untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi 

dan komunikasi yang dinamis dan beranekaragam, dapat lembut dan 

bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri (Garry Goodpaster, 1993: 

102). 
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b. Konsiliasi 

Konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa di luar Lembaga Pengadilan adalah suatu tindakan atau 

proses untuk mencapai permufakatan atau perdamaian di luar 

Pengadilan. Konsiliasi berfungsi untuk mencegah dilaksanakan proses 

litigasi, juga dapat digunakan dalam setiap tingkat, peradilan yang 

sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan 

pengecualian hal-hal atau sengketa di mana telah diperoleh suatu 

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang 

utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang 

memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan 

keputusan.Dalam bentuk konsiliasi konflik pertanahan diselesaikan 

melalui parlemen, dimana kedua belah pihak berdiskusi dan berdebat 

secara terbuka untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi adalah 

penyelesaian konflik termasuk konflik pertanahan yang ditengahi oleh 

seorang atau lebih konsiliator yang netral yang dipilih atas kesepakatan 

para pihak. Konsliator tersebut harus terdaftar di kantor yang 

berwenang menangani masalah pertanahan, dalam hal ini misalnya di 

kantor BPN. Konsiliator harus dapat menyelesaikan perselisihan 

tersebut paling lama 30 hari kerja sejak menerima permintaan 

penyelesaian konflik tersebut. 
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Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir 

sama dengan mediasi, hanya saja peran konsiliaror lebih aktif daripada 

mediator, yaitu: 

a. Konsiasi adalah proses penyelesaian sengketa di lar pengadilan. 

b. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan 

diterima oleh para pihak yang bersengketa. 

c. Konsiliator bersifat aktif dan memiliki kewenangan mengusulkan 

d. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 

selama perundingan berlangsung. 

e. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat 

diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 

c. Mediasi 

Mediasi merupakan pengendalian konflik sengketa 

(pertanahan) yang dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara 

dua pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ke tiga yang 

berkedaulatan netral sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa 

atau konflik. 

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau 

mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan 

menempuh cara berperkara di depan pesidangan yang memakan waktu 

lama dan biaya yang tidaklah sedikit disamping itu adanya krisis 

kepercayaan masyarakata akan kemandirian lembaga peradilan 

sehingga orang enggan menyelesaikan masalah melalui jalur hukum 
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dan oleh karena itu mereka mencari jalur alternatif penyelesaian 

sengketa atau konflik yang terjadi dengan harapan dapat memberikan 

keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan perpecahan 

ataupun rasa kurang puas akan hasil dari putusan pengadilan, dan salah 

satu cara yang dipergunakan adalah dengan cara menempuh jalur 

mediasi (Gunawan Wijaya, 2002: 98). 

Pada prinsipnya mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa 

dari luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat 

netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta diterima 

hadirnya oleh pihak-pihak yang bersengketa. 

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi ini 

memiliki karakteristik atatu unsur-unsur sebagai berikaut: 

a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

berdasarkan perundingan; 

b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak bersengketa dalam 

perundingan; 

c. mediator bertugas membantu para pihak bersengketa untuk 

mencari penyelesaian; 

d. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fisitator dan 

penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga 

tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau 

proposal kesepakatan; 

e. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat 
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keputusan; 

f. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 

kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak guna mengakhiri 

sengketa. 

BPN telah menerbitkan petunjuk teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/207 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Mediator adalah orang 

atau pejabat yang ditunjuk jajaran BPN RI yang disepakati oleh 

pihak pihak yang bersengketa untuk menyelesaiakan masalahnya. 

d. Arbitase 

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam 

penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ketentuan ini 

tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar pengadilan 

Negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Dengan demikian 

penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau 

arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya 

mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh eksequatur atau 

perintah untuk menjalankan dari pengadilan (Sudargo Gautama, 1999: 

67). 

Arbitase merupakan pengendalian konflik atau sengketa yang 

dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang bertentangan 

bersepakat untuk menerima atau terpaksa akan hadirnya pihak ketiga 

yang akan memberikan keputusan bagi mereka dalam menyelesaikan 

sengketa ataupun konflik tersebut. Dalam penyelesaian secara arbitase 
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kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat 

legal sebagai jalan keluar bagi konflik ataupun sengketa yang terjadi 

diantara para pihak.Yang berperan untuk menyelesaikan konflik 

ataupun sengketa ialah seorang arbitrator atau majelis arbitrator 

(Bernhard Limbong, 2012: 134-139).  
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