
 

 

   

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Perlindungan Hukum 

 

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan 

perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan 

hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat 

dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, 

Permusyawaratan, serta Keadilan Sosial. (Ridwan HR. 2005 : 209) 

 

Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia 

dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah 

negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai 

kesejahteraan bersama. 

 

Definisi dari perlindungan hukum itu sendiri yaitu segala daya upaya yang 

dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta 

yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.  
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Dalam era globalisasi dan liberalisasi perekonomian dewasa ini, maka peranan 

tanah bagi berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim 

maupun untuk kegiatan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut akan  meningkat 

pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. 

Pemberian perlindungan hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan tersedianya 

perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara 

konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.  

 

Selain itu, dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula 

terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para 

pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah 

yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli 

dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai 

tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.  

 

2.2.  Hak Penguasaan Tanah  Dalam Hukum Tanah Nasional  

 

Hak–hak penguasaan atas tanah merupakan suatu rangkaian yang berisikan 

wewenang, kewajiban dan/larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu 

dengan tanah yang dihaki. “sesuatu” yang boleh, wajib dan/dilarang untuk 

diperbuat itulah menjadi tolok ukur pembeda antara berbagai hak penguasaan atas 

tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Negara yang bersangkutan. Dalam hukum 

tanah nasional ada bermacam–macam hak penguasan atas tanah,  meliputi :   

a. Hak Bangsa Indonesia;  
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b. Hak Menguasai dari Negara;  

c. Hak Ulayat Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih 

ada;  

d. Hak Individual : 

1. Hak – hak atas tanah : 

a) Primer  : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak  Guna Bangunan, Yang 

diberikan  oleh Negara.  

b) Sekunder : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yang diberikan oleh 

pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, 

Hak Sewa lain yang tidak termasuk dalam Hak-hak tersebut diatas 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak–hak yang 

sifatnya sementara. 

2. Wakaf 

3. Hak Jaminan atas tanah : Hak Tanggungan 

 

2.3.  Hak Guna Bangunan 

2.3.1.  Pengertian Hak Guna Bangunan  

 

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dengan demikian, 

HGB adalah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk 

dapat mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.  

 

Hak Guna Bangunan menurut Pasal 35 ayat 1 UUPA adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
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sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) tahun. Hak guna 

Bangunan dapat diberikan bagi tanah yang dikuasai oleh negara maupun atas 

tanah milik perseorangan. 

 

2.3.2  Dasar  Hukum Pengaturan Hak Guna Bangunan 

 

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

pokok Agraria : Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, Pasal 50,51,52, dan Pasal 

55.  

b. Ketentuan-ketentuan konversi Pasal II, Pasal III, Pasal V dan Pasal VIII. 

(UUPA). 

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

Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dari Pasal 19 sampai dengan 

Pasal 38 mengatur tentang Subyek Hak Guna Bangunan. 

 

2.3.3  Ciri-ciri Hak Guna Bangunan 

 

Adapun ciri-ciri Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut:  

a. Jangka waktunya terbatas, artinya pada sewaktu waktu akan berakhir. HGB 

diberikan pada jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas permintaan 

pemegang hak serta mengingat keperluan dan keadaan bangunan 

bangunannya, HGB dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 

tahun. 

b. HGB dapat beralih dan dialihkan ke pihak lain sepanjang jangka waktunya 

belum habis. 
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c. HGB dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan 

sepanjang jangka waktu berlakunya belum habis. 

d. HGB termasuk salah satu hak yang wajib di daftar. 

e. HGB juga dapat dilepaskan oleh pemegangnya sehingga tanahnya menjadi 

tanah negara. 

 

2.3.4. Subyek Hak Guna Bangunan 

 

Yang dapat menjadi subyek pemegang HGB adalah : 

a. Warga Negara Republik Indonesia 

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan 

di Indonesia (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996) 

 

Hak Guna Bangunan tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Sedangkan untuk 

badan hukum yang dapat menjadi Subyek pemegang Hak Guna Bangunan 

hanyalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak 

Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi subyek pemegang 

Hak Guna Bangunan dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau 

mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika Hak Guna 

Bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 

tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak 

pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah (Budi harsono. 2003 : 145). 
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Dalam kaitannya dengan subyek Hak, Hak Guna Bangunan sebagai tersebut di 

atas, maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 

ditentukan bahwa : 

1. Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 19 dalam jangka waktu satu tahun wajib 

melepaskan atau mengalihkan Hak Atas Tanah tersebut kepada pihak lain 

yang memenuhi syarat.  

2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

haknya tidak dilepaskan atau tidak dialihkan, hak tersebut hapus karena 

hukum. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pihak lain yang memperoleh Hak 

Guna Bangunan jika ia tidak memenuhi syarat – syarat tersebut. Jika Hak 

Guna Bangunan yang bersangkutan tidak dialihkan atau dilepaskan dalam 

jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum.  Dengan ketentuan 

bahwa hak–hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan – ketentuan 

yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.  Sedangkan mengenai subyek 

HGB diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996. 

 

Sehubungan dengan subjek hukum yang akan mengalihkan maka PPAT harus 

memeriksa mengenai kewenangan dari pihak yang akan mengalihkan dan yang 

akan menerima peralihan Hak Guna Bangunan tersebut.  Jika subjek hukum yang 

akan mengalihkan bukan subjek yang berwenang, maka pengalihan tidak dapat 

dilakukan.  Jika subjek hukum yang akan menerima pengalihan bukanlah subjek 

hukum yang diperkenankan sebagai pemegang Hak Guna Bangunan maka harus 

diperhatikan ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri Negara Agraria/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan 

Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak   Pakai dan Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Pakai. 
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2.3.5. Obyek Hak Guna Bangunan 

 

Obyek dari Hak Guna Bangunan adalah tanah yang telah diberikan hak untuk 

digunakan mendirikan bangunan diatasnya dengan diberikan batas waktu 

penggunaan tanah jangka waktunya adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi 

menjadi 20 tahun.  Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996, jenis tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah:  

a. Tanah Negara ;  

b. Tanah Hak Pengelolaan ;  

c. Tanah Hak Milik. 

 

2.3.6.  Proses Terjadinya Hak Guna Bangunan 

 

Mengacu pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

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

Bangunan adalah : 

a. Pemberian Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 PP 

No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai Atas Tanah didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.  

b. Hak Guna Bangunan atas tanah negara atau atas tanah Hak Pengelolaan terjadi 

sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan .  

c. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Bangunan diberikan 

sertipikat hak atas tanah. 
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Terjadi atau lahirnya Hak Guna Bangunan dicantumkan pula dalam Pasal 22 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 :  

1. Hak Guna Bangunan atas tanah negara diberikan dengan keputusanpemberian    

hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.   

2. Hak Guna Bangunan atas tanah pengelolaan diberikan dengan 

keputusanpemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan 

usul pemegang Hak Pengelolaan. 

3. Berdasarkan ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan 

pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah negara dan atas Hak Pengelolaan 

diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.  

4. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 24 terjadi 

dengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

 

Setiap pemegang Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan memiliki 

kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 

a. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan 

dalam keputusan pemberian haknya; 

b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukkannya dan persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya; 

c. memelihara dengan baik tanah dan bangunan di atasnya serta menjaga 

kelestarian lingkungan hidup; 

d. menyerahkan kembali tanah kepada pemegang Hak Pengelolaan setelah Hak 

Guna Bangunan tersebut hapus; 
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e. menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala 

Kantor Pertanahan. 

 

2.3.7.   Peralihan Hak Guna Bangunan 

 

Pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa : 

1) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  

2) Pengertian beralih dan dialihkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996 dapat disebabkan karena : 

a. Jual beli; 

b. Tukar menukar; 

c. Penyertaan dalam modal; 

d. Hibah; 

e. Pewarisan. 

3) Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

didaftarkan pada kantor pertanahan.  

4) Peralihan Hak Guna Bangunan karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, 

tukar menukar. Penyertaan dalam modal dan hibah harus dilakukan dengan 

akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

5) Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara 

Lelang. 

6) Peralihan Hak Guna Bangunan karena pewarisan harus dibuktikan surat wasiat 

atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. 

7) Peralihan Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan harus dengan persetujuan 

tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.  
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8) Peralihan Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik harus dengan persetujuan 

tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.  

 

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa undang–undang secara tegas 

membedakan syarat peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dengan Hak 

Guna Bangunan yang diberikan dengan Hak Pengelolaan atau diatas tanah Hak 

Milik. Terhadap Hak Guna Bangunan yang diberikan diatas tanah Hak Milik, 

karena pemberian tersebut lahir dari perjanjian maka sebagai konsekuensi dari 

sifat perjanjian itu sendiri yang menurut ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 

KUHPerdata hanya berlaku diantara para Pihak Ketentuan mengenai pendaftaran 

peralihan Hak Guna Bangunan juga diatur dalam ketentuan yang sama seperti 

halnya peralihan Hak Milik dan Hak Guna Usaha yaitu mulai dari Pasal 37 hingga 

Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 

 

2.4.  Hak Pengelolaan 

2.4.1.  Pengertian dan Dasar Hukum Hak Pengelolaan 

 

Istilah Hak Pengelolaan pertama kali mucul pada saat diterbitkannya Peraturan 

Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965. Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 

Tahun 1965 ditetapkan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara, yaitu : 

a. Pasal 1 

Jika hak penguasaan atas tanah negara yang diberikan kepada departemen-

departemen , direktorat-direktorat, dan daerah-daerah swatantra digunakan untuk 

kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi Hak Pakai. 

b. Pasal 2 
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Jika tanah negara yang diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-

direktorat, dan daerah-daerah swatantra selain digunakan untuk kepentingan 

instansi-instansi itu sendiri dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan 

sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan atas tanah negara tersebut 

dikonversi menjdi Hak Pengelolaan. 

 

Pengertian Hak Pengelolaan dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan 

Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai atas Tanah, yaitu hak menguasai negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 

 

Pengertian yang lebih lengkap tentang Hak Pengelolaan disebutkan dalam Pasal 2 

Ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 

Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan jo. 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan. Karena pemberian Hak Pengelolaan 

yaitu hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaan 

sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan 

dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau 

bekerja sama dengan Pihak Ketiga. 

 

Menurut R. Atang Ranoemihardja (2006 : 76) Hak Pengelolaan  adalah hak atas 

tanah yang dikuasai negara dan hanya dapat diberikan kepada badan hukum 
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pemerintah atau pemerintah daerah baik dipergunakan untuk usahanya sendiri 

maupun untuk kepentingan pihak ketiga. 

 

Boedi Harsono (2003 : 185) menyatakan bahwa Hak Pengelolaan dalam 

sistematika hak-hak penguasaan atas tanah tidak dapat dimasukan dalam golongan 

hak-hak atas tanah, melainkan merupakan “gempilan” hak menguasai negara atas 

tanah. Tujuan utama pemberian Hak Pengelolaan kepada pemegang hak 

sebetulnya bukan menggunakan tanah yang bersangkutan bagi keperluan usaha 

atau pelaksanaan tugasnya melainkan tanah Hak Pengelolaan yang bersangkutan 

disediakan bagi penggunaan oleh pihak yang memerlukan. 

 

2.4.2 . Subjek Hukum Pemegang Hak Pengelolaan 

 

Pihak-pihak yang dapat mempunyai Hak Pengelolaan disebut subjek Hak 

Pengelolaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum  adalah segala 

sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Ada dua macam 

subjek hukum, yaitu : 

1. Orang 

Setiap manusia tanpa terkecuali dalam hidupnya adalah subjek hukum. Sejak 

dilahirkan manusia memperoleh hak dan kewajiban. Apabila meninggal, maka 

hak dan kewajibannya akan beralih pada ahli warisnya. 

2. Badan Hukum 

Manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Dalam lalu lintas hukum 

diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yg menjadi subjek hukum, 

Disamping orang dikenal juga subjek hukum yang bukan manusia yaitu badan 
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hukum. Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang 

mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.   

 

2.4.3.  Tanah Objek Hak Pengelolaan 

 

Dengan berpedoman pada Pasal 2 UUPA, maka objek dari hak pengelolaan 

seperti juga hak-hak atas tanah lainnya, adalah tanah yang dikuasai oleh negara. 

Objek hak pengelolaan itu dapat disimak bunyi penjelasan II angka 2 UUPA yang 

menyatakan bahwa kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan 

sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.  

 

Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan 

hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan/hak pakai atau memberikannya dalam 

pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa (Departemen , jawatan, atau daearah 

Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Boedi 

Harsono. 2003 : 29-30). 

 

Untuk tanah negara yang sudah diserahkan kepada suatu kementrian, jawatan atau 

daerah swatantra, pada waktu mulai berlakunya PP Nomor 8 Tahun 1953 ini, 

maka Menteri Dalam Negeri berhak mengadakan pengawasan terhadap 

penggunaan tanah tersebut. Hak penguasaan atas tanah ini lah kemudian oleh 

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 yang dikonversikan menjadi hak 

pengelolaan, jika tanah negara itu selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-

instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak 
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kepada pihak ketiga. Demikian pula tanah negara yang akan diserahkan kepada 

suatu instant selain akan dipergunakannya sendiri, juga dimaksudkan untuk 

diberikan dengan suatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria, 

tanah-tanah tersebut akan diberikan hak pengelolaannya.  

 

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 

1973 yang menyebutkan bahwa hak pengelolaan adalah hak atas tanah negara 

seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria  No. 9 Tahun 1965, 

jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa 

tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara maka jelas pula 

objek hak pengelolaan merurut peraturan ini, adalah tanah yang dikuasai langsung 

oleh negara.  

 

2.4.4. Wewenang Pemegang Hak Pengelolaan 

 

Untuk mendapatkan kejelasan tentang kewenangan, perlu dikemukakan pendapat 

Philipus M. Hadjon (2005 : 27), yaitu: “Istilah wewenang atau kewenangan sering 

dijabarkan dengan istilah bervoegdheid dalam istilah Hukum Belanda. Kalau 

dilakukan kajian secara cermat ada perbedaan antara istilah wewenang atau 

kewenangan dengan istilah bevoegdheid. Perbedaan dalam karakter hukumnya, 

istilah Belanda bervoegdheid digunakan dalam konsep hukum privat maupun 

konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep hukum Indonesia, istilah 

kewenangan atau wewenang digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam 

hukum nasional, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan 

hukum (rechtsmacht). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan 
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dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalan 

hukum publik 

Lebih lanjut, dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon (2005 : 27), kewenangan 

membuat keputusan karya dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu atribusi atau 

dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 

Delegasi adalah pelimpahan wewenang. Mandat adalah hubungan kerja intern 

antara penguasa dari pegawainya, dalam hal tertentu seorang mempunyai oleh 

kewenangan atas nama Si penguasa. 

 

Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965, menyatakan bahwa : 

Wewenang yang diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan, adalah: 

a. merencanakan peruntukan dan perggunaan tanah tersebut; 

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanan tugasnya; 

c. menyerahkan bagian-bagian dan tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan 

Hak Pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun 

d. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan. 

 

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 menjelaskan bahwa 

Hak Pengelolaan berisikan wewenang untuk: 

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; 

b. mengunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya; 

c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut 

persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang 

meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangannya. 
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Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 

menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan berisikan wewenang untuk : 

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan taiiah yang bersangkutan; 

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan peksanaan usahanya; 

c. menyerahkari bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga dalam 

bentuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai menurut persyaratan 

yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang me1iputi segi-

segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangannya, dengan 

ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang 

bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Pasal 1 Peraturan Pernerintah No. 33 Tahun 1997 menjelaskan bahwa Hak 

Pengelolaan berisikan wewenang untuk: 

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; 

b. menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

c. menyerahkan bagian-bagian tanah tesebut kepada pihak ketiga dan/atau 

bekerja sama dengan pihak ketiga; 

 

Wewenang yang diberikan kepada pernegang Hak Pengelolaan terhadap tanahnya 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah. 

Peruntukan dan penggunaan tanah yang direncanakan oleh pemegang Hak 

Pengelolaan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang 
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ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota setempat. 

b. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 

pemegang Hak Pengelolaan berwenang menggunakan untuk keperluan 

pelaksanaan tugasnya, misalnya perumahan, pabrik, perkantoran. 

c.  Menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga 

dan/atau belajar sama dengan pihak ketiga . 

 

2.5.  Tata Cara Permohonan HGB diatas Tanah Hak Pengelolaan 

 

Tata Cara Permohonan HGB diatas Tanah Hak Pengelolaan dapat dilihat pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 (PMDN No.1 /1977). Pada 

Pasal 2 diketahui bahwa bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan 

kepada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi, dan atau Badan-badan Hukum 

milik Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diberikan 

kepada pihak ketiga, dan diusulkan kepada menteri dalam negeri atau Gubernur 

Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna 

bangunan atau hak pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan 

tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak peneglolaan yang bersangkutan. 

(Budi Harsono. 2003 : 115). 

 

Pada Pasal 3, diketahui bahwa setiap penyerahan penggunaan tanah yang 

merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga, baik yang 

diosertai ataupun yang tidak disertai pendirian bangunan diatasnya, wajib 
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dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pihak pemegang Hak 

Pengelolaan dengan pihak ketiga yang bersangkutan.  

Perjanjian yang dimaksud, memuat antara lain : 

a) Identitas pihak pihak yang bersangkutan 

b) Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud 

c) Jenis penggunaannya 

d) Hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga 

yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya, serta 

kemungkinan untuk memperpanjangnya. 

e) Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atasnya. 

f) Jumlah uang dan syarat-syarat pembayarannya. 

g) Syarat-syarat lain yang dianggap perlu. 

 

Pada Pasal 5, dijelaskan bahwa hubungan hukum antara Lembaga, Instansi, dan 

atau Badan-badan Hukum milik Pemerintah pemegang Hak Pengelolaan, yang 

didirikan untuk menyelenggarakan penyediaan tanah untuk berbagai jenis 

kegiatan yang termasuk dalam bidang pengembangan pemukiman, dengan tanah 

hak pengelolaan yang telah diberikan kepadanya, tidak menjadi hapus dengan 

didaftarkannya hak-hak yang diberikan kepada pihak ketiga.  

 


