
 



 



 
 

 



 

 

ABSTRAK 

 

Hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya bermacam-macam hak atas tanah, 

hak atas air dan hak atas ruang yang dapat diberikan kepada orang atau badan 

hukum. Salah satu hak yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum 

adalah hak guna bangunan. Oleh karena itu perlu diketahui prosedur pemberian 

hak guna bangunan dalam penanaman modal dan pelaksanaan perpanjangan hak 

guna bangunan dalam penanaman modal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang 

menggambarkan mengenai jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan di atas 

tanah Hak Milik. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skrips 

ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

analisis konsep (anayitical conceptual approach) yang relevan dengan 

permasalahan penelitian dengan mengkaji pasal demi pasal, formalitas dan 

kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, 

dan mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Hak Guna Bangunan adalah 

hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh tahun. Subyek yang 

dapat memegang Hak Guna Bangunan ialah Warga Negara Indonesia dan Badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah Tanah negara, 

Tanah hak pengelolaan dan Tanah hak milik. Prosedur pemberian hak guna 

bangunan dan pelaksanaan jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan 

pembaruan hak guna bangunan dalam penanaman modal kepada perusahaan 

penanaman modal untuk memperoleh hak guna bangunan pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007 

diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan mengatur tata cara pemberian hak guna 

bangunan diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 39, Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata 

Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan diatur dalam Pasal 20 sampai 24, 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur dalam Pasal 35 dan Peraturan 

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

Tanah diatur dalam Pasal 26 sampai 29. 

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hak Guna Bangunan, Jangka Waktu. 
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ABSTRACT 

 

Rights of control of the State, determined that there are variety of land rights, 

water rights and the right to a room that can be given to the person or legal 

entity. One of the rights that can be given to the person or legal entity is building 

rights. It is therefore important to know the procedures for granting building 

rights in capital investment and the implementation of the extension of the right to 

build in capital investment after the Indonesian Constitutional Court Decision on 

Case Number 21-22 / PUU-V / 2007. This type of research used in this 

thesis is empirical legal research that describes the period of administration 

Broking on the ground Properties. The approach used in the study skrips this is 

the approach of law (statute approach) and the approach to the analysis of the 

concept (anayitical conceptual approach) that are relevant to the research 

problems by examining article by article, the formalities and the binding force of 

a law, as well as the legal language use, and try to assess the applied or 

implementation. Broking is right to establish and have buildings on land that is 

not his own, with a maximum period of thirty years. Subjects who can hold 

Broking is of Indonesian citizens and legal entities established under 

Indonesian law and domiciled in Indonesia. Land that can be provided with 

the right to build is the state soil, soil and soil management rights property 

rights. Procedures for granting building rights and the implementation period 

of the provision, extension and renewal rights to build in capital investment 

to investment companies to acquire land rights after the Indonesian 

Constitutional Court Decision on Case Number 21-22 / PUU-V / 2007 

regulated in Regulation State Minister of Agrarian / Head of National Land 

Agency Number 9 of 1999 on procedures for granting and Cancellation of rights 

to Land State and rights Management regulate the procedures for granting 

building rights under Article 35 to Article 39, Decree State Minister of 

Agrarian / Head of National Land Agency Number 21 Year 1994 on Procedures 

for the Acquisition of Land For Companies regulated in Article 20 to 24, the 

Basic Regulation Agrarian stipulated in Article 35 of Government Regulation on 

leasehold, Broking, and Rights wear Land regulated in Article 26 to 29. 

Keywords : Land Rights, Broking, Period. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk 

kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan 

hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber 

daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanah 

adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta 

hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu 

harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang 

akan datang. 

Tanah merupakan salah satu hal yang sangat berperan penting dalam 

setiap kegiatan pembangunan. Kebutuhan pemenuhan manusia akan tanah 

makin hari makin bertambah. Tanah mempunyai kedudukan dan fungsi yang 

amat penting bagi manusia, masyarakat, dan negara. Adanya keperluan akan 

tanah memerlukan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam 

penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah. Menurut 

Gunawan Wirardi masalah pertanahan adalah suatu masalah fundamental. Bagi 

negara agraris, masalah tanah pada hakekatnya adalah masalah fundamental, 
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seperti halnya kepemilikan tanah yang merupakan syarat mutlak bagi seorang 

petani1. 

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan 

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

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini 

kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutanya disebut UUPA) 

yang menyatakan: 

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. 
 

Kalimat dikuasai dalam Pasal di atas bukan berarti dimiliki akan tetapi 

memiliki pengertian wewenang kepada negara untuk: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air 

dan ruang angkasa. 

Posisi negara dalam hal ini bukanlah sebagai pemilik melainkan 

sebagai pengontrol agar tidak terjadi penguasaan secara sewenang-wenang 

 
 

 

1  Gunawan Wiradi, 2002, Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Berakhir, Insistpress, 

KPA dan Pustaka Pelajar. h. 21-22. 
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terhadap sumber-sumber produksi yang penting (tanah). Dengan demikian 

jelas bahwa asas domain yang dipergunakan sebagai dasar dari perundang- 

undangan agraria yang berasal dari pemerintahan Kolonial Belanda tidak 

dikenal lagi dalam hukum agraria saat ini. Sebab bukan hanya bertentangan 

dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945, melainkan juga 

tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia2. 

Adanya hak negara sebagai hak tertinggi dalam menguasai sumber- 

sumber produksi yang penting bukan berarti mengabaikan hak masyarakat 

baik secara individu maupun kelompok. Dalam UUPA Pasal 4 ayat (1) 

menyatakan bahwa: 

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 

Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang 

lain serta badan-badan hukum. 
 

Kata-kata “baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum” menunjukkan bahwa dalam konsepsi Hukum Tanah 

Nasional, tanah-tanah tersebut dapat dikuasai dan dipergunakan secara 

individu dan tidak ada keharusan untuk menguasai dan menggunakannya 

secara kolektif. 

Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) 

mengatur dan membuat peraturan, kemudian menyelenggarakan (execution) 

atas penggunaan (use), persediaan (reservation) dan pemeliharaannya 

(maintenance)  dari  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang 

 
 

 

 
18. 

2 Ramli Zein, 1995, Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA, PT Rineka Cipta Cet-1, Jakarta, h. 
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terkandung di dalamnya. Juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan 

dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan 

dari hak menguasai dari negara tersebut. 

Berdasarkan hak menguasai dari negara, ditentukan adanya bermacam- 

macam hak atas tanah, hak atas air dan hak atas ruang yang dapat diberikan 

kepada orang atau badan hukum. Salah satu hak yang dapat diberikan kepada 

orang atau badan hukum adalah hak guna bangunan. definisi Hak Guna 

Bangunan terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA yang menyatakan “Hak 

Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- 

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling 

lama tiga puluh tahun.” 

Jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan dalam Peraturan 

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

Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah sesuai dengan Pasal 25  yang 

menyatakan: 

(1) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh 

tahun. 

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangnanya 

sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada bekas 

pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan 

di atas tanah yang sama. 
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Pemberian Hak Guna Bangunan sendiri sebelumnya pernah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(selanjutnya disebut UUPM). Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b yang 

menyatakan: “Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah delapan 

puluh tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 

selama lima puluh tahun dan dapat diperbaharui selama tiga puluh tahun”. 

Berpegangan dengan apa yang diatur dalam UUPM maka dapat 

diberikan Hak Guna Bangunan selama lima puluh tahun pada saat pemberian 

pertama bahkan dapat langsung sekaligus diperbaharui selama tiga puluh 

tahun sehingga menjadi delapan puluh tahun. Namun kemudian sesuai dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 21- 

22/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 25 Maret 2008 

memutuskan bahwa apa yang di atur dalam Pasal 22 ayat (1) sepanjang 

menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa: 

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah Sembilan puluh lima 

tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 

selama enam puluh tahun dan dapat diperbaharui selama tiga puluh 

lima tahun; 

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah delapan puluh 

tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 
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selama lima puluh tahun dan dapat diperbaharui selama tiga puluh 

tahun; dan 

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah tujuh puluh tahun dengan 

cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama empat 

puluh lima tahun dan dapat diperbaharui selama dua puluh lima tahun. 

Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata” di muka sekaligus” 

dan Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus dimuka” 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. 

Sehingga pemberian jangka waktu Hak Guna Bangunan itu sendiri dapat 

diberikan selama lima puluh tahun dan dapat diperbaharui sekaligus di muka 

selama tiga puluh tahun menjadi delapan puluh tahun hanya berlaku sejak 

diundangkannya UUPM sampai dikeluarkannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia. 

Mengingat suatu aturan hukum bersifat tidak berlaku surut, maka 

sepanjang jangka waktu dari diundangkannya UUPM sampai diputuskan 

Mahkamah Konstitusi Pemberian Hak Guna Bangunan selama lima puluh 

tahun dibenarkan, dan masih bisa dijalankan, namun setelah dikeluarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Maret 2008 maka tidak 

dibenarkan lagi untuk memberikan Hak Guna Bangunan selama lima puluh 

tahun. 

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 

pemberian Hak Guna Bangunan kembali pada peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Hak Guna Bangunan yang terdahulu untuk mengisi 
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kekosongan hukum. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang pemberian Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, terutama Pasal 24 yang mengatur 

mengenai Jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan. 

Selanjutnya akan diteliti mengenai pemberian Hak Guna Bangunan di 

atas tanah Hak Milik. Penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana 

kesesuaian antara peraturan yang ada dengan penerapannya yang ada di 

masyarakat. 

Sehingga dengan landasan pemikiran di atas, untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai pelaksanaan perpanjangan hak Hak Guna Bangunan, maka 

penulisan hukum ini diberi judul: “Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna 

Bangunan Dalam Penanaman Modal Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana prosedur pemberian hak guna bangunan dalam penanaman 

modal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

21-22/PUU-V/2007? 

2. Bagaimana pelaksanaan perpanjangan hak guna bangunan dalam 

penanaman modal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007? 
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1.3 Ruang Lingkup Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka ruang lingkup masalah 

meliputi pengaturan perpanjangan hak guna usaha atas tanah yang diatur di 

Undang-Undang. Peraturan-peraturan yang di gunakan antara lain adalah 

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

Agraria, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

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

Hak Guna Bangunan dana Hak Pakai Atas Tanah dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007. 

 

 
1.4 Orisinalitas 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Rumusan Masalah 

1. Jihad Eko 

Hutomo 

Pelaksanaan 

pemberian hak 

guna   bangunan 

dalam Rangka 

penanaman 

modal   di   kota 

bandarlampung 

1. Bagaimanakah pelaksanaan 

pemberian Hak Guna Bangunan 

dalam rangka penanaman  modal 

di Kota Bandarlampung? 

2. Faktor apa saja yang 

mempengaruhi pelaksanaan 

pemberian Hak Guna Bangunan? 

2. Andina Dyah 

Pujaningrum 

Perlindungan 

Hukum Bagi 

Pemegang Hak 

Guna Bangunan 

Di Atas Hak 

Milik Atas 

Tanah Di 

Kabupaten 

Badung 

1. Apakah yang menjadi hak dan 

kewajiban bagi pemegang Hak 

Guna Bangunan di atas tanah Hak 

Milik dan pemegang Hak Milik 

atas tanah yang di atasnya 

diberikan Hak Guna Bangunan? 

2. Bagaimanakah perlindungan 

hukum terhadap pemegang Hak 

Guna Bangunan di atas tanah Hak 

Milik dan pemegang Hak Milik 

atas tanah yang di atasnya 

diberikan Hak Guna Bangunan? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 

Setiap  penelitian  selalu  mempunyai  tujuan  tertentu.  Adapun  tujuan 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

 

a) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah 

secara tertulis; 

b) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada 

bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa seperti 

mengadakan penelitian tentang masalah hukum yang timbul 

dimasyarakat; 

c) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum agrarian; 

 

d) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan 

masyarakat. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

 

a) Sebagai bahan hukum untuk informasi mengenai pengaturan 

perpanjangan hak guna bangunan dalam penanaman modal pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21- 

22/PUU-V/2007. 

b) Sebagai bahan hukum untuk mengenal mengenai prosedur 

pemberian hak bangunan usaha atas tanah. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat 

akademis untuk pengembangan ilmu hukum, terutama hukum Agraria. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan penjelasan 

mengenai pelaksanaan perpanjangan hak guna bangunan dalam 

penanaman modal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007. Bagi masyarakat penelitian ini 

sedikit banyak diharapkan dapat mengetahui prosedur pemberian hak 

guna bangunan. 

 

 
1.7 Landasan Teoritis 

 

1.7.1 Konsep Hak Atas Tanah 

 

Dalam hukum tanah, sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis, 

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang- 

Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak 

menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
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UUPA  atau  menurut  yuridis  adalah  permukaan  bumi.  Sedangkan 

pengertian tanah secara umum adalah: 

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, 

cadas, napal, dan sebagainya.) 

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 

yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 

Tanah itu sendiri mempunyai fungsi ganda. Seperti pendapat Achmad 

Rubaie berikut: “Tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social 

asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana 

pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup 

dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor 

modal dalam pembangunan3.”10 Sebagai capital asset tanah telah tumbuh 

sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan 

perniagaan dan objek spekulasi. Konsep hak-hak atas tanah dalam Hukum 

Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah menjadi dua bentuk: 

1. 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 

 

 

 

3  Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia 

Publishing, Malang, h. 16. 
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dan dapat dipindah-tangankan kepada orang lain atau 

ahliwarisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terdapat 

beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu: 

a. Hak Milik; 

 

b. Hak Guna Usaha; 

 

c. Hak Guna Bangunan; 

 

d. Hak Pakai. 

 

2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder 

 

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

atas tanah 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: 

a. Hak Gadai; 

 

b. Hak Usaha Bagi Hasil; 

 

c. Hak Menumpang; 
 

d. Hak Menyewa atas tanah Pertanian4. 

 

Konsep hak atas tanah secara umum telah dijelaskan pada 

pemaparan diatas. Sedangkan, konsep hak atas tanah yang digunakan 

dalam penulisan hukum ini adalah Hak Milik atas tanah dan Hak Guna 

4 Supriadi, 2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, h. 64 
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Bangunan. Menurut konsep Burgerlijk Wetboek (BW) yang dianut oleh 

Belanda, “hak perorangan disebut Hak Eigendom sebagai hak penguasaan 

atas tanah yang tertinggi atau Hak Milik perorangan adalah Hak Milik 

individu secara perseorangan atas tanah yang asal muasalnya merupakan 

Hak Buka Pertama5.” Sebagai hak yang paling sempurna, pemegang hak 

Eigendom atas tanah dapat berbuat apa saja terhadap tanah tersebut asal 

tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain. Konsep 

Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas dapat dinyatakan 

bahwa hak seseorang atas tanah adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat 

oleh pemerintah atau pihak manapun karena para pemegang hak atas tanah 

tersebut sudah memiliki kedudukan yang kuat atas tanahnya. Hak milik 

perorangan dan hak milik bersama adalah dua variabel dalam 

perkembangan hak kepemilikan yang menunjukkan hubungan sebab 

akibat, karena kepentingan bersama dari akibat hubungan sosial para 

individu. 

Maria S.W. Sumardjono, mencermati bahwa sebagai hak dasar, 

hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan serta 

harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak dasar itu merupakan 

syarat untuk tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, karena 

penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai 

kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi, sehingga secara 

ekonomi,  sosial  dan  budaya,  tanah  yang  dimilikinya  menjadi  sebuah 

 

 

 

5   Putri  Agus  Wijayanti,  2001,  Tanah  dan  Sistem  Perpajakan  Masa  Kolonial  Inggris, 

Terawang, Yogyakarta, h. 25. 
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sumber  kehidupan,  simbol   identitas,   hak  kehormatan  dan  martabat 

pendukungnya6. 

1.7.2 Konsep Negara Hukum 

 

Dalam Dewasa ini konsep Negara Hukum yang dianggap konsep 

Negara yang paling ideal. Walaupun dalam pelaksanaanya masing-masing 

Negara menjalankannya dengan presepsi yang berbeda. “Terhadap istilah 

“rule of law” ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan 

sebagai “Supremasi Hukum” (supremacy of law) atau “pemerintahan 

berdasarkan atas hukum7.” Pendapat Sri Soemantri turut menjelaskan 

bahwa terdapat empat hal yang dijumpai dalam konsep negara hukum 

yaitu: 

1) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan 

perundang-undangan; 

2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; 

 

3) Adanya pembagian kekuasaaan; 
 

4) Adanya pengawasan dari bahan-bahan peradilan8. 

 

Apa yang telah diutarakan oleh Sri Soemantri di atas sejalan 

dengan pendapat Aristoteles, dalam buku Moh. Kusnardi dan Harmaily 

Ibrahim yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia, yang mengatakan 

 

6  Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi, 

Buku Kompas, Jakarta, h. 59. 

7   Munir  Fuady,  2009,  Teori  Negara  Hukum  Modern  (Rechtstaat),  PT  Refika  Aditama, 

Bandung, h. 1. 

8 Sri Soemantri M, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, h. 

29-30. 
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bahwa dalam suatu Negara bukan manusia dalam arti yang sebenarnya, 

melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya 

pemegang hukum dan keseimbangan saja. “Yang paling penting dalam 

kehidupan bernegara adalah mendidik manusia menjadi warga Negara 

yang baik, karena dari sikap yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup 

warga negaranya9.” 

Selain pendapat Aristoteles di atas, terdapat pula pendapat Munir 

Fuady yang mengatakan bahwa: 

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur 

berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun 

dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara 

tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus 

tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama 

diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda 

dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang 

pembedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan 

kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan 

suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak 

bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, 

karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan 

peranannya secara demokratis10. 
 

Negara hukum mempunyai salah satu prinsip yang paling penting adalah 

“perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum 

(equality before the law).11” Jadi tidak ada hal yang dapat dijadikan dasar 

pembeda antara satu dengan yang lainnya. Dari seluruh pendapat para ahli 

mengenai Negara hukum di atas dapat disimpulkan, dalam suatu negara hukum 

yang paling diutamakan adalah persamaan dan perlindungan yang sama di depan 

9  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, 

Jakarta, h. 153. 

10 Munir Fuady, Op.cit, h. 3 

11 Ibid, h. 207. 
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hukum, dan untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peraturan hukum yang 

baik, penegak hukum yang baik, dan pemerintah sebagai pembuat hukum yang 

baik pula. 

Jika dikaitkan dengan Negara Indonesia, Indonesia juga merupakan 

Negara hukum. Hal ini sangat jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- 

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang 

berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtstaat) dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan 

absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsep Negara Hukum Indonesia 

berbeda dengan konsep Negara-Negara hukum yang ada, baik itu rechtstaat yang 

diperkenalkan oleh Belanda, maupun dengan konsep Negara yang menggunakan 

the rule of law yang merupakan konsep yang di kenal di negara-negara Anglo- 

Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat. 

Dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikaji, Konsep Negara hukum 

dapat dijadikan dasar bahwa segala sesuatu harus dilandaskan pada hukum, sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada, maka akan diteliti bagaimanakah pelaksanaan 

dari aturan-aturan hukum yang ada terhadap Perpanjagan Hak Guna Bangunan 

dalam penaanaaman modal. 
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1.8 Metode Penelitian 

 

1.8.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah 

suatu penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai suatu 

gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan yang nyata. 

Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata didasarkan pada buku- 

buku maupun literatur-literatur hukum lainnya, akan tetapi juga dapat 

dipelajari dari keadaan yang ditimbulkan oleh masyarakat sebagai suatu 

gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai efek dengan 

merumuskan kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum 

yang sebenarnya. tetap atau dalam jangka waktu tertentu baik secara 

harian, bulanan, atau beberapa tahun. 

Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menggambarkan 

prosedur pemberian hak guna bangunan dan pelaksanaan perpanjangan 

hak guna bangunan dalam penanaman modal pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007 di kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar dan Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTPSP-PM) 

Kota Denpasar. 

1.8.2 Jenis Pendekatan 

 

Jenis-jenis   pendekatan   yang   dipergunakan   dalam   menyusun 

skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach). 
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Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang telah ditangani. Berkaitan  dengan 

penelitian ini yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang- 

undangan yang berhubungan dengan perpanjangan hak guna bangunan 

dalam penanaman modal. 

Selain itu, dipergunakan juga pendekatan analisis konsep 

(anayitical conceptual approach) adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang 

digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, 

sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. 

1.8.3 Sifat Penelitian 

 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat12. Dalam penelitian ini 

memperkuat teori yang sudah ada dan dapat menggunakan data 

kualitatif. 

1.8.4 Data dan Sumber Data 

 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 

sumber data, yaitu: 

 

 
 

 

 

12   Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  2004,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja 

Grafindo Persada, Jakarta h. 25. 
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1. Data primer (data lapangan) adalah data yang diperoleh peneliti 

langsung dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh 

orang lain13. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari 

lapangan, yang dalam hal ini data dari hasil penelitian yang 

dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu 

dengan meneliti bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum 

yang dipergunakan adalah: 

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

 

2) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria. 

3) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. 

4) Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dana Hak Pakai Atas Tanah. 

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara 

Nomor 21-22/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

 

 

 
 

 

 

13 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, h. 168. 
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Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang tidak 

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 

yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikirian para ahli. 

Bahan hukum sekunder ini berupa jurnal-jurnal hukum, buku- 

buku hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan 

memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum 

lainnya. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber 

dari Kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 

tiga jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau 

observasi dan wawancara atau interview. 14 Untuk teknik pengumpulan 

data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara mengadakan 

wawancara langsung kepada instansi/pihak-pihak yang terkait dengan 

penulisan skripsi ini. Wawancara dilakukan di Kantor Pertanahan Kota 

Denpasar dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan 

Penanaman Modal. 

 

 

 

14  Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13. 
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1.8.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Untuk mendapatkan hasil atau jawaban atas permasalahan yang 

diteliti, maka keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya diolah dan 

dianalisa dari aspek praktek dan teorinya. Analisa data yang telah 

dilakukan adalah analisa kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang 

terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah 

data tersebut semua diolah, selanjutnya pembahasan disajikan secara 

analisis deskriptif yaitu memaparkan secara lengkap dan mendetail 

aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah, diberikan uraian- 

uraian dan memperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.



 

 


