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i
KATA PENGANTAf*

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, 

karena atas rahmat dan hidayahniya semata penulis dapat 

menyelesaikan MEMO HUKUM denganl judul "KASUS TANAH DESA 

YANG HABIS MASA SEWANYA SEHUBUtfGAN DENGAN ASAS PEMISAHAN 

HORIZONTAL MENURUT HUKUM ADAT" ini dengan baik.

Penulis sadar bahwa MEM(J) HUKUM ini tidak dapat ter 

susun seperti sekarang ini tan£a adanya bantuan serta do- 

rongan dari pelbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah pe

nulis menyampaikan ucapan terifna kasih kepada :

1. Bapak Soedalhar, S .H . yang tjelah berkenan meluangkan 

waktunya guna membimbing dajn sekaligus menguji MEMO 

HUKUM ini.

2. Bapak Wisnu Susanto,S.H. se|laku ketua penguji yang te- 

lah berkenan memberikan saifan-saran serta masukan-ma- 

sukan untuk melengkapi MEMC) HUKUM ini.

3. Bapak Moedjiono,S.H.,MS. selaku penguji yang telah ber 

kenan memberikan saran-sarfcn serta masukan-masukan un

tuk melengkapi MEMO HUKUM ini.

4. Ibu RS.Hutabarat,S.H.,LL.M. selaku penguji yang telah 

berkenan memberikan koreksi serta saran-saran sebagai 

masukan untuk melengkapi M|EMO HUKUM ini.

5. Ibu Sri Hajati,S .H .,MS. selaku penguji yang telah ber

kenan memberikan koreksi serta saran-saran sebagai ma

sukan untuk melengkapi MEÎ O HUKUM ini.
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6. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNAIR Surabaya yang telah 

sudi membantu dan membimbing selama penulisan MEMO 

HUKUM ini.

7. Sahabatku Liliek, Novi, Rista yang telah memberikan 

dorongan moril dan spirituil hingga selesainya MEMO 

HUKUM ini.

8. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis 

selama menyusun MEMO HUKUM ini hingga selesai dengan 

baik.

Penulis menyadari bahwa MEMO HUKUM ini masih jauh 

dari sempurna dan penulis berharap semoga MEMO HUKUM ini 

dapat bermanfaat.

Surabaya, Juli 1994

Penulis
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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas mengenai bagaimanakah keabsahan pendirian bangunan 

permanen di atas tanah desa yang telah disewa ditinjau dari proses pendiriannya dan 

bagaimanakah akibat-akibat berakhirnya masa sewa tanah desa terhadap status kepemilikan 

bangunan permanen yang ada di atasnya sehubungan dengan asas pemisahan horizontal 

menurut hukum adat. 
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A. URAIAN EAKTA

KASUS PQSISI

Pada tanggal 25 April 1972 seorang Warga Negara 

Indonesia keturunan Cina yang bernama CANDRA yang ber- 

tempat tinggal di jalan Menganti 38-40 Surabaya mendiri- 

kan sebuah panti asuhan yang bernama PANTI ASUHAN KASIH 

IBU di jalan Menganti 38-40 Surabaya tersebut. Untuk men- 

cukupi dan menunjang kebutuhan panti asuhan, pada tanggal 

5 Januari 1973 CANDRA menyewa tanah desa yang terletak di 

Kedurus I Keeamatan Karang Pilang Surabaya yang berupa 

jalan desa. Jalan desa tersebut terletak di bagian utara 

desa Kedurus. Jalan desa tersebut membujur kearah utara 

menghadap jalan raya Menganti sedangkan lokasi Panti 

Asuhan tersebut terletak tepat di sebelah timur jalan 

desa tersebut. Oleh karena jalan desa itu kurang dimanfa- 

atkan sebab banyak jalan desa yang lain yang sudah dijadi 

kan gang-gang desa dan jumlah penduduk pada waktu itu 

masih belum terlalu banyak maka setelah melalui rembug 

desa, Lurah setempat yang mewakili warga desa mengijinkan 

tanah tersebut untuk disewa dan uang sewanya masuk kas 

desa.

Setelah terjadi sewa-menyewa, jalan desa tersebut 

oleh penyewa di pagar dengan bambu dan digunakan untuk 

pengembangan ternak domba. Dalam perjanjian secara lisan 

dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu Bapak Soe-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KASUS TANAH DESA ... CHRISTINE EKA HERAWATI 



parno selaku Carik Desa, Bapak Paiman dan Bapak Toekijan 

selaku tokoh masyarakat, disepakati bahwa jalan desa yang 

lebarnya ± 5 meter dan panjangnya ± 150 meter tersebut di 

sewa dengan jangka waktu 20 tahun dengan janji akan di- 

kembalikan kepada penguasaan desa bila jangka waktu sewa 

berakhir. Lurah yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak 

Nawawi menyetujui dan uang sewa ditetapkan sebesar 

Rp.10.000.000 yang dibayar secara tunai.

Setelah beberapa tahun kemudian, CANDRA membuka 

mini market di gedung Panti Asuhan tersebut dan membeli
Osebidang tanah seluas 1500 m yang terletak tiga petak 

sebelah barat jalan desa tersebut untuk pengembangan ter- 

nak lele dumbo serta katak. Setelah berkerabang pesat,pada 

tahun 1985 CANDRA memperluas bidang usahanya dengan mem

buka sebuah rumah sakit HARAPAN BUNDA yang terletak di 

atas tanah di sebelah barat jalan desa tersebut. Oleh 

karena dirasakan kurang mencukupi, maka CANDRA menambah
Obangunan seluas 500 m£ di atas tanah jalan desa tersebut

sebagai gudang untuk menyimpan peralatan-peralatan rumah

sakit miliknya dengan bangunan permanen.

Pembangunan bangunan tersebut hanya didasarkan 

atas sewa-menyewa saja atau dengan kata lain bangunan ter 

sebut dibangun di atas tanah yang disewa saja bukan di- 

bangun berdasarkan Hak Guna Bangunan menurut pasal 35 

ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi se-
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bagai berikut :

‘‘Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 

tahun".

Juga tidak berdasarkan hak sewa bangunan sesuai pasal 44 

ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi seba

gai berikut :

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa 
atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah ni- 
lik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan mem- 
bayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Menurut CANDRA pembangunan gudang tersebut tidak 

perlu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), karena hanya seba

gai bangunan tambahan sehingga bila ditinjau secara hu

kum pendiriannya tidak sah. Candra juga tidak meminta 

izin dari Lurah pada waktu itu untuk membangun bangunan 

permanen tersebut padahal tanah tersebut disewa untuk ke

perluan pengembangan ternak domba.

Selama jangka waktu sewa berlangsung, masyarakat 

tidak terlalu mempermasalahkan keadaan tersebut karena 

pada dasarnya mereka sudah setuju untuk menyewakan tanah 

tersebut sebab uang sewanya masuk ke kas desa. Setelah 

jangka waktu sewa selama 20 tahun yang telah disepakati 

bersama secara lisan itu berakhir dan sudah ada pemberi- 

tahuan dari desa dengan tenggang waktu yang cukup bahwa 

masa sewa akan berakhir, masyarakat setempat melalui
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Lurahnya memberitahukan bahwa masa sewanya telah berakhir 

dan bermaksud untuk meminta kembali jalan desa tersebut 

seperti yang telah disepakati bersama pada waktu terjadi 

nya sewa-menyewa. Mereka ingin jalan desa tersebut bisa 

dibuka kembali seperti sebelum adanya sewa-menyewa. Penye 

wa tidak mau menyerahkan kembali tanah tersebut dengan 

alasan bahwa tanah tersebut sudah dibelinya dan sudah di- 

bayar lunas padahal Bapak Nawawi selaku wakil dari warga 

desa tidak pernah merasa membuat perjanjian jual beli dan 

juga tidak merasa menerima uang pembelian dari Candra se- 

lain uang sewa yang diterima saat terjadinya sewa-menye 

wa. Begitu juga aparat desa yang lain tidak merasa mem

buat perjanjian jual-beli dan menerima uang pembelian 

tanah.

Masyarakat setempat tetap menginginkan kembali ta

nah tersebut karena mereka masih menganggap bahwa hak ula 

yat suatu persekutuan pada asasnya bersifat tetap artinya 

perpindahan Hak Milik atas wilayah ini tidak diperboleh- 

kan selain itu menurut warga desa tidak ada bukti tertu- 

lis maupun saksi yang mengetahui jual beli tersebut. Oleh 

karena itu setelah masa sewa tersebut berakhir, jalan ter 

sebut harus kembali pada penguasaan desa. Karena penyewa 

tidak mau menyerahkan tanah tersebut, maka mereka meminta 

Bapak Nawawi selaku Lurah pada saat terjadinya sewa-me

nyewa tersebut dan sekarang sudah pensiun untuk membantu 

menyelesaikan masalah tersebut.
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B. flBRMASALAHAH

Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik su- 

atu permasalahan untuk diuraikan dalam memo hukum ini. 

Permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimanakah keabsahan pendirian bangunan permanen 

di atas tanah desa yang telah disewa ditinjau dari 

proses pendiriannya.

2. Bagaimanakah akibat-akibat berakhirnya masa sewa 

tanah desa terhadap status kepemilikan bangunan 

permanen yang ada di atasnya sehubungan dengan 

asas pemisahan horizontal menurut hukum adat.

C. DASAR HUKUM

Untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam 

tulisan ini digunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

3. Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan peraturan pelak- 

sanaannya;

4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No.55 Tahun 

1955;

5. Hukum Adat Tanah.
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D. PEMBAHASAN MASALAH

1. KEABSAHAN PENDIRIAN BANGUNAN PERMANEN DI ATAS TANAH 

DESA YANG TELAH DISEWA DITINJAU DARI PROSES PENDIRIAN 

NYA.

Sebelum pembahasan tentang keabsahan pendirian 

bangunan permanen, terlebih dahulu kita lihat pendapat 

Hilman Hadikusuma tentang perjanjian sewa tanah sebagai 

berikut :

Perjanjian sewa tanah adalah perjanjian dimana pemi- 
lik tanah atau penguasa tanah memberikan ijin kepada 
orang lain untuk mempergunakan tanahnya sebagai tem- 
pat usaha atau tempat kediaman dengan pembayaran 
sewa di belakang ( atau juga dapat terjadi pembayar
an di muka ).1

Sedangkan sebagai perbandingan dapat dilihat pe-

ngertian sewa menyewa dalam Buku III pasal 1548 KUH Perda

ta yang menyebutkan bahwa :

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 
kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu ba- 
rang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayar
an suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan 
itu disanggupi pembayarannya.

Dalam hubungan sewa menyewa ini, salah satu pihak 

memberikan suatu kenikmatan atas sesuatu (benda) dan pi-

1 Hilman Hadikusuma, Hukum. Per.ian.iian Adat. Pener- 

bit Citra Aditya Bakti, 1990, cet-IV, h 144.
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hak lain membayar harga kenikmatan tersebut. Apabila ti- 

dak ada kewajiban bagi pihak yang menikmati untuk memba- 

yar kenikmatan terhadap sesuatu benda yang diserahkan ke- 

padanya, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai sewa 

menyewa. Di dalam hukum adat dikenal suatu hak dimana sa- 

lah satu pihak tidak perlu membayar uang sewa atau pemba- 

yaran lainnya atas suatu tanah yang telah ditempatinya. 

Hak ini disebut hak menumpang (magersari). Pada hak menum 

pang ini pemilik tanah mengizinkan orang lain untuk mendi 

rikan bangunan diatas tanah miliknya.

Dalam pasal 1548 KUH Perdata alenia terakhir di- 

sebutkan bahwa :

"Semua jenis barang, baik yang tak bergerak, baik 

yang bergerak dapat disewakan."

Dalan hukum adat tidak dikenal perbedaan antara 

benda tetap dan benda-benda bergerak. Tetap atau tidak 

tetapnya sesuatu benda dilihat dari kemungkinan dan kea- 

daannya. Di dalam masyarakat adat terdapat barang-barang 

yang tidak boleh disewakan seperti rumah kerabat atau ba- 

lai adat, tempat-tempat ibadah, jalan-jalan desa, tanah 

kaum dan masih banyak lagi. Juga tidak semua orang diizin 

kan untuk menyewa alat perlengkapan atau pakaian adat ter 

tentu.

7
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Kalau melihat pada ketentuan tersebut di atas, raa- 

ka seharusnya tanah milik desa yang berupa jalan desa 

yang terletak di Kedurus I kecanatan Karang Pilang Sura

baya tersebut tidak boleh disewakan tetapi kalau kita me

lihat pada dasar pertimbangan disewakannya tanah terse- 

but, maka berdasarkan asas manfaat lebih baik tanah terse 

but disewakan daripada tidak digunakan sama sekali.

Dengan disewakannya tanah tersebut maka akan didapatkan 

uang sewa dan uang sewa tersebut dapat digunakan untuk 

menambah kas desa. Selain itu, pada waktu teroadinya sewa 

menyewa, jumlah penduduk di desa Kedurus I masih belum 

terlalu banyak dan mereka juga lebih senang melewati ja- 

lan-jalan desa yang lain daripada harus melewati jalan 

desa yang disewakan tersebut.

rusnya hanya warga masyarakat persekutuan saja yang boleh

menikmati tanah ulayat, tetapi ada ketentuan bahwa:

Hak ulayat ini berlaku keluar dan kedalam. Berlaku 
keluar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya 
tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah 
yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang ber 
sangkutan; hanya dengan seijin persekutuan serta sete 
lah membayar pancang,"uang pemasukan" (Aceh), "mesi" 
(Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar 
bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan 
untuk turut serta menggunakan tanah wilayah perseku
tuan. •

Apabila ditinjau dari subyek hukumnya, maka seha

2 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-azas 

dat. CV. Haji Masagung, 1990, cet IX, h 198.
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Dalam kasus sewa menyewa antara Candra dengan desa 

ini perjanjian sewanya dibuat secara lisan dan disepakati 

bahwa tujuan dari penyewaan tanah desa selama 20 tahun 

tersebut adalah untuk ternpat pengembangan ternak domba. 

Dalam kenyatannya tujuan penyewaan yang semula untuk tem- 

pat pengembangan ternak domba tidak lagi dipenuhi setelah 

masa sewa berlangsung beberapa tahun lamanya. Penyewa 

menggunakan tanah desa tersebut untuk mendirikan bangunan 

permanen sebagai gudang tempat menyimpan peralatan rumah 

sakit railiknya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan 

tujuan sewa yang telah disepakati bersama.

Pada saat pembangunan gudang dengan bangunan perma 

nen tersebut, penyewa juga tidak meminta izin terlebih 

dahulu pada pemilik tanah. Dari sisi terlihat bahwa pen- 

dirian bangunan permanen tersebut tidak sah karena selain 

tidak sesuai dengan tujuan sewa menyewa tanah juga pada 

waktu pembangunannya tidak meminta izin dari pemilik ta

nah.

Lain halnya pada hak menumpang. Pada hak menumpang 

pemilik tanah mengizinkan orang lain untuk mendirikan 

bangunan di atas tanah miliknya. Biasanya hak menumpang 

ini bersifat sementara sehingga bangunan yang didirikan 

biasanya juga berupa bangunan tidak permanen. Apabila pe

milik tanah sewaktu-waktu memerlukan tanahnya kembali, 

pemilik rumah numpang tidak kesulitan unutk memindahkan
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bangunan ruraahnya.

Seandainya pemilik tanah mengizinkan pemilik rumah 

numpang untuk membuat bangunan rumahnya secara permanen, 

maka di kelak kemudian hari apabila pemilik tanah dan pe

milik rumah numpang sudah meninggal dunia, maka dikhawa- 

tirkan akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris ke- 

duanya karena mereka tidak tahu persis kasus posisinya.

Apabila kita melihat pendirian bangunan gudang 

tersebut dari ketentuan perundang-undangan,maka pendiri

an bangunan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebelum 

mendirikan bangunan , memindahkan atau mendirikan bangun 

an tambahan pada bangunan yang sudah ada haruslah meminta 

izin kepada kepada daerah yang berwenang. Ketentuan ten- 

tang izin pendirian bangunan tersebut dapat dilihat pada 

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No.55 Tahun 1955 

terutama pada pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

(1) Kecuali ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

pasal 21, dalam daerah Kotamadya Surabaya dila- 

rang dengan tidak memperoleh izin lebih dulu da

ri kepala daerah :

a. mendirikan atau memindahkan bangunan;

b. mendirikan sesuatu bangunan tambahan pada 

bangunan yang sudah ada;

c. mendirikan tembok-tembok atau pagar-pagar 

baru;
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d. membuat got-got, saluran-saluran pembuangan 

air di bawah tanah atau sumur-sumur baru;

e. mengerjakan perubahan-perubahan bentuk dari 

atau pembaharuan-pembaharuan pada bangunan- 

bangunan, tembok-tembok, pagar-pagar,got-got, 

saluran-saluran pembuangan air di bawah tanah 

atau sumur-sumur yang sudah ada, atau meng- 

adakan perubahan-perubahan biasa di dalamnya;

f. melakukan suatu pembongkaran;

g. memasang alat reklame pada suatu bangunan;

h. memasang tiang-tiang bendera di atas pondamen 

batu dan cerobong asap yang tingginya lebih 

dari enam meter.

Berdasarkan ketentuan ayat 1 huruf b di atas, maka 

pembangunan gudang dengan bangunan permanen tersebut se- 

bagai bangunan tambahan haruslah meminta izin terlebih 

dahulu kepada Walikota Kotamadya Surabaya karena lokasi 

gudang tersebut berada di wilayah Surabaya. Dalam kenya- 

taannya, pembangunan gudang tersebut tidak melalui prose- 

dur yang ditentukan oleh undang-undang yaitu tidak dileng 

kapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sehingga bila 

ditinjau secara hukum pendirian gudang sebagai bangunan 

tambahan tersebut tidak sah dan bertentanagn dengan keten 

tuan undang-undang. Bangunan gudang tersebut dapat diang- 

gap sebagai bangunan liar dan pemiliknya dapat dikenakan 

denda berdasarkan pasal 73 Peraturan Daerah Rota Besar

11
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Surabaya No.55 Tahun 1955 yang berbunyi :

...demikian pula tidak mengindahkan perintah-perintah 
yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan peratur 
an ini dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentu- 
kan dalam surat izin bangunan sebagai dimaksud dalam 
pasal 19 peraturan ini, dihukum denda...

2. STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN PERMANEN DI ATAS TANAH 

DESA YANG HABIS MASA SEWANYA BESERTA AKIBAT-AKIBAT 

YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN ASAS PEMISAHAN HORIZON

TAL MENURUT HUKUM ADAT.

2.1. Pengertian dan Dasar Berlakunya Asas Pemisahan 

Horizontal

Dalam hukum adat dikenal suatu asas yang dise- 

but Asas Pemisahan Horizontal(Horizontale Scheiding). 

Menurut asas ini, ada pemisahan antara tanah dengan 

benda-benda/bangunan yang berada di atas tanah, mak- 

sudnya ialah bahwa pemilikan tanah dengan hak adat, 

tidaklah dengan sendirinya juga meliputi pemilikan 

benda-benda/bangunan yang berada di atas tanah adat 

tersebut.^ Dari pengertian tersebut terlihat bahwa 

pemilik benda-benda/bangunan belum tentu adalah pemi

lik tanah atau sebaliknya pemilik tanah tidak terma- 

suk pula pemilik benda-benda/bangunan yang ada di 

atas tanah miliknya.

3 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan Tentang 

Hukum Tanah. Alumni/1993/Bandung, h 89.
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Pengertian Asas Pemisahan Horizontal menurut 

Hukum Adat ini sangat bertolak belakang dengan penger 

tian Asas Perlekatan(Accessie Beginsel) menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata Buku II pasal 588 yang 

berbunyi :

Segala apa yang melekat pada sesuatu kebendaan, 
atau yang merupakan sebuah tubuh dengan kebendaan 
itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan- 
ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut, di 
anggap sebagai pemiliknya.

Selanjutnya dalam pasal 601 disebutkan :

"Segala bangunan yang didirikan diatasnya adalah

kepunyaan pemilik pekarangan pula, asal bangunan-

bangunan itu melekat menjadi satu dengan tanah

pekarangan, ...".

Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau 

disebut juga Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang 

mulai berlaku tanggal 24 September 1960 yang termuat 

dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No.104 Tambahan Lem- 

baran Negara No.2043 maka ketentuan-ketentuan lain 

yang mengatur tentang pertanahan dinyatakan tidak ber 

laku lagi sepanjang sudah diatur dalam UUPA termasuk 

ketentuan-ketentuan dalam buku II Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yaitu tentang hak-hak kebendaan sepan

jang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkan 

dung didalamnyadinyatakan tidak berlaku lagi. Selain 

Buku II KUH Perdata, yang secara tegas dicabut oleh

13
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UUPA adalah :

1. Agrarische Wet (Stb 1870 No. 55) sebagai yang 

termuat dalam pasal 51 Wet op de Staatsinrich- 

ting van Nederlands Indie (Stb 1925 No.447 dan 

ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal 

itu.

2. Semua pernyataan Domein dari pemerintah Hindia 

Belanda.

3. Koninklijk Besluit (Stb 1872 No. 117) dan per- 

aturan pelaksanaannya ( Stb 1873 No. 38 ).

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agus 

tus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945 mulai diberla- 

kukan tanggal 18 Agustus 1945, maka berdasarkan pasal

II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang me- 

nyebutkan bahwa :

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih 

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru 

menurut Undang-undang Dasar ini" 

menyebabkan masih adanya peraturan-peraturan hukum 

masa kolonial yang tetap diberlakukan seperti misal- 

nya Burgerlijk Wetboek ( KUH Perdata ), Wetboek van 

Koop handel ( KUH Dagang ).Selain itu masih banyak 

lagi peraturan-peraturan hukum agraria kolonial yang 

masih tetap berlaku sebagai peraturan pelaksana Un

dang-undang Pokok Agraria berdasarkan pasal 48 yang 

berbunyi :
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Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undantr-un- 
dang ini belum terbentuk, maka peraturan-peratur
an baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 
mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalaonya dan hak-hak atas tanah, 
yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 
ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Dengan berdasarkan pasal 58 Undang-undang Pokok Agra

ria tersebut, peraturan-peraturan yang merupakan pe

laksanaan Undang-undang Pokok Agraria masih tetap ber 

laku baik berupa peraturan yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis asal tidak bertentangan dengan Undang- 

undang Pokok Agraria.

Dengan memperhatikan konsiderans menimbang

huruf d Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan

bahwa bagi rakyat Indonesia asli hukum agraria penja-

jahan itu tidak menjamin kapastian hukum maka Hukum

Barat tersebut tidak dipakai lagi termasuk Buku II

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengenai

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-

nya sehingga hanya hukum adat yang masih tetap diles-

tarikan. Dasar ditetapkannya hukum adat dapat kita

lihat dari konsiderans berpendapat huruf a UUPA :

yaitu bahwa berhubung dengan apa yang tersebut 
dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu 
adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan 
atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana 
dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat 
Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur 
yang bersandar pada hukum agama.

Selain itu juga, ketentuan dalam pasal 5 Undang-un

dang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :
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Hukum Agraria yang berlaku atas burai, air dan ru- 
ang angkasa ialah Hukum Adat,sepanjang tidak ber- 
tentangan dengan kepentingan nasional dan negara, 
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan 
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-per- 
aturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan 
dengan peraturan perundangan lainnya, segala 
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang ber- 
sandar pada hukum agama.

juga dapat kita lihat dari penjelasan UUPA Nomor III

angka I yang menyatakan bahwa :

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus 
sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat. 
Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar 
tunduk pada hukum adat maka hukum agraria baru 
tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ke- 
tentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, 
yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepen
tingan masyarakat dalam negara yang modern dan 
dalam hubungannya dengan dunia internasional,ser
ta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.

Oleh karena itu hukum agraria nasional kita di 

dasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat sehingga 

konsepsi atau asas-asas yang terdapat dalam hukum 

adat digunakan juga dalam Undang-undang Pokok Agraria 

termasuk asas pemisahan horizontal.

Menurut asas pemisahan horizontal ini hukum 

yang berlaku terhadap tanah tidaklah dengan sendiri

nya juga berlaku terhadap benda-benda atau bangunan 

yang ada di atas tanah tersebut sehingga dapat ter~ 

jadi pemilik bangunan tidaklah sama dengan pemilik 

tanah. Gouw Giok Siong mengatakan :

Kita dapat pula menyatakan bahwa dalam hukum adat 
seolah-olah lebih tegas prinsip daripada pembatas 
an hak milik secara horisontal... Pemilikan dari
pada tanah tidak dengan sendirinya harus membawa
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pula pemilikan daripada apa yang dibangunkan atau 
ditanam di atas tanah itu.

2.2. Akibat-Akibat Yang Timbul Dengan Berakhirnya

Hasa Sewa Tanah Desa Terhadap Status Kepemilik- 

an Bangunan Permanen Di Atasnya.

Berpangkal pasa pasal 5 UUPA bahwa hukum yang 

menjadi dasar dari hukum agraria ialah hukum adat, 

maka permasalahan mengenai tanah harus diselesaikan 

menurut hukum adat . Oleh karena hukum adat adalah 

hukum yang tumbuh dan berkembang dalam raasyarakat, 

maka hukum adat selalu memperhatikan faktor-faktor 

serta kenyataan yang ada pada setiap kasus yang di- 

hadapi. Dengan demikian maka asas pemisahan horizon

tal harus diterapkan secara kasus perkasus mengingat 

tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang Pokok 

Agraria yang menjabarkan asas pemisahan horizontal 

ini. Jadi asas pemisahan horizontal ini tidak mutlak 

harus diterapkan pada setiap kasus yang ada.

Sebelum berlakunya UUPA, hukum yang berlaku 

terhadap bangunan bergantung pada status dari tanah 

dimana bangunan itu terletak sehingga dengan sendiri-

4 Saleh Adiwinata.Bunga Rampai Hukum Perdata 

dan Tanah l.cet pertama,Remadja Karya Bandung, 1984,

h.44,45.
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nya bangunan tersebut tunduk pada hukum tanahnya. 

Apabila bangunan tersebut didirikan di atas tanah 

dengan hak barat maka berdasarkan asas perlekatan da

lam KUH Perdata,bangunan tersebut menjadi satu dengan 

tanah atau dengan kata lain pemilikan tanah akan me- 

liputi pula pemilikan bangunan yang ada di atasnya. 

Terhadap tanahnya berlaku hukum Agraria sedangkan se- 

wa-menyewanya berlaku hukum perikatan. Jika bangunan 

didirikan di atas tanah dengan hak-hak adat,maka ber

laku asas pemisahan horizontal dimana terhadap tanah

nya berlaku hukum adat sedangkan bangunannya berlaku 

hukum perutangan.

Kalau bangunan yang ada di atas tanah milik 

orang lain itu terbuat dari bambu ( bangunan tidak 

permanen ) maka apabila masa sewa sudah berakhir, 

bangunan tidak permanen tersebut harus dipindahkan 

dari tanah milik orang lain tersebut atau diangkat 

ke tempat lain sehingga bangunan tersebut tetap men

jadi milik orang yang membangunnya. Di sini asas pe

misahan horizontal diterapkan secara mutlak.

18

Untuk bangunan yang dibuat secara permanen 

dimana pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah 

orang yang berbeda maka selama masa sewa tanah ber- 

langsung, tanah tetap menjadi milik pemilik tanah dan 

bangunan permanen tersebut tetap menjadi milik pem-
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bangunnya. Apabila masa sewa tanah berakhir ada dua 

kemungkinan yaitu apabila sebelumnya dibuat suatu 

perjanjian antara pemilik tanah dengan penyewa yang 

isinya menyangkut tentang status kepemilikan bangunan 

permanen jika masa sewa berakhir, maka yang berlaku 

adalah suatu asas bahwa hukura yang lebih khusus menga- 

lahkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian yang 

berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 

itu.

Dalam perjanjian itu dapat disebutkan bahwa se 

telah masa sewa tanah berakhir penyewa boleh menempa- 

ti bangunan itu selama lima tahun tanpa membayar uang 

sewa dan jika masa lima tahun tersebut berakhir, maka 

bangunan akan menjadi milik pemilik tanah. Dengan de

mikian bangunan tersebut akan menjadi milik pemilik 

tanah apabila jangka waktu sewa dan masa lima tahun 

sesudahnya tersebut berakhir.

Lain halnya apabila sebelumnya tidak dibuat 

suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pemilik 

bangunan, maka berlakulah hukum adat tentang tanah 

yang menganut asas pemisahan horizontal. Jika kita 

mendasarkan pada asas pemisahan horizontal secara 

mutlak, maka apabila masa sewa tanah berakhir, tanah 

kembali kepada penguasaan pemilik tanah dan bangunan 

tersebut harus dipindahkan atau dibongkar sendiri

19
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oleh pemilik bangunan.

20

Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Febru-

ari 1959 memutuskan bahwa :

Pasal 601 KUH Perdata yang menentukan bahwa sega- 
la kepunyaaan pemilik pekarangan, tidak dapat di- 
artikan secara mutlak dalam hal pekarangan disewa 
oleh orang dan bangunan itu didirikan oleh Si pe- 
nyewa. Dalam hal ini, oleh karena menurut pasal 
1567 KUH Perdata pada waktu terhentinya sewa Si 
Penyewa dapat mengambil segala sesuatu yang dipa- 
sang olehnya pada pekarangan yang disewa, maka Si 
Pemilik pekerangan tidak berhak membongkar begitu 
saja bangunan tersebut tanpa ada ijin Si Penye
wa.5

Sedangkan dalam peraturan sewa tanah yang ber 

ada di luar KUH Perdata antara lain Bataviase Grond- 

huur (Stb.1918 No.287) disebutkan bahwa :

1. Hak atas tanah terpisah dari bangunan di atas 

nya sehingga dapat dipindah-pindahkan secara 

tersendiri;

2. Penyerahan rumah di atas tanah orang lain di- 

lakukan seperti penyerahan benda bergerak;

3. Apabila menyangkut masalah sewa tanah maka 

hubungannya diatur dalam perjanjian sewa;

4. Jika hak sewa berakhir,pemilik bangunan tidak 

memperoleh ganti rugi,pemilik tanah tidak wa-

5 A.P. Parlindungan, Berbagai Asoek Pelaksa- 

naan UUPA. cet kedua, 1983, h 66,67, dikutip dari 

Ma.ialah Hukum 1962 nomor 1/2/3 h 160.
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jib mengambil alih bangunan dan karena itu pe

milik bangunan wajib membongkar bangunan itu;

5, Pemutusan sewa harus dengan izin pejabat yang 

berwenang.

Dengan berakhirnya masa sewa tanah,maka pemi

lik bangunan tidak memperoleh ganti rugi, pemilik ta

nah tidak wajib mengambil alih bangunan. Dengan demi

kian maka pemilik bangunan wajib membongkar bangunan 

itu.

Oleh karena dalam hukum adat juga dikenal asas 

manfaat, maka daripada bangunan tersebut dibongkar 

lebih baik diambil manfaatnya yaitu bangunan tersebut 

dibiarkan tetap berdiri sehingga dapat digunakan oleh 

pemilik tanah (dalam hal ini desa) untuk keperluan-ke 

perluan desa misalnya untuk tempat pertemuan. Dengan 

demikian berlakulah asas perlekatan menurut KUH Per

data.

Menurut asas perlekatan ini segala bangunan 

yang didirikan di atasnya adalah kepunyaan pemilik 

pekarangan pula asalkan bangunan-bangunan itu melekat 

menjadi satu dengan tanah. Oleh karena bangunan gu

dang milik Candra tersebut menjadi satu dengan tanah, 

maka berdasarkan asas perlekatan gudang tersebut men

jadi milik desa tanpa adanya pemberian ganti rugi.

21
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Dengan berakhirnya masa sewa tanah, apabila 

pemilik tanah menginginkan tanah tersebut kembali pa

da penguasaannya, maka pemilik tanah mempunyai hak 

untuk tidak memperpanjang lagi masa sewa tanah terse

but. Dengan tidak diperpanjangnya masa sewa tana ter

sebut , maka pemilik tanah berhak mendapatkan kembali 

tanahnya sedangkan terhadap bangunannya bergantung 

dari ada atau tidaknya perjanjian yang menyangkut sta 

tus kepemilikan bangunan tersebut.

22

Apabila kedua belah pihak sepakat untuk mem

perpanjang masa sewa tanah, maka ada dua kemungkinan 

yaitu pertama tanpa adanya peralihan hak dan kedua 

cenderung pada pelepasan tanah. Tanpa adanya peralih

an hak ini pada dasarnya sama dengan memperpanjang 

masa sewa tanah saja. Dengan bertambahnya masa sewa 

tentu saja ada tambahan uang sewa dan dari uang sewa 

ini dapat digunakan untuk menambah uang kas desa.

Pada kemungkinan yang kedua yaitu pelepasan 

tanah haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Pele

pasan tanah harus sudah melalui suatu rembug desa 

yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Desa setempat. Juga dalam pele

pasan tanah ini tidak ada unsur penekanan dan harus 

seiain dari Camat,Walikota/Bupati serta Gubernur. 

Setelah disetujui maka dipikirkan adanya pemberian
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ganti rugi dan kompensasi. Kompensasi haruslah ber- 

ada di luar dari tanah yang dilepas tersebut. Pada 

dasarnya pelepasan hak atas tanah desa haruslah men- 

dapatkan penggantian yang luas dan tingkat kesuburan 

nya sama. Jika areal pengganti tidak bisa diadakan 

di desa setempat, maka bisa dicarikan di desa lain 

yang masih berada dalam satu kecamatan.

E. PEHUTUP 

KESIMPULAN

1. Pendirian gudang dengan bangunan permanen di atas 

tanah desa yang telah di sewa tersebut adalah tidak 

sesuai dengan tujuan sewa yang telah disepakati ber 

sama antara pemilik tanah dengan penyewa yaitu un

tuk tempat pengembangan ternak domba. Penyewa kemu- 

dian menggunakan tanah desa tersebut untuk menambah 

bangunan sebagai perluasan rumah sakit miliknya de

ngan bangunan permanen. Selain tidak sesuai dengan 

tujuan sewa seperti yang telah disepakati bersama, 

juga pada waktu pendirian bangunan gudang tersebut 

tidak meminta izin dari pemilik tanah. Dengan demi

kian pendirian gudang tersebut tidak sah. Bila di- 

tinjau dari ketentuan perundang undangan yang ada 

yaitu Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No.55 

Tahun 1955, maka pendirian bangunan tersebut juga 

tidak dapat dibenarkan karena tidak dilengkapi de

ngan IMB.
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2. Status kepemilikan bangunan permanen di atas tanah 

desa yang telah habis masa sewanya ditentukan dari 

ada atau tidak adanya perjanjian yang dibuat oleh 

kedua belah pihak mengenai kepemilikan bangunan ter 

sebut apabila masa sewa tanah berakhir. Apabila se- 

belumnya telah diperjanjikan maka yang berlaku ada- 

lah ketentuan dalam perjanjian tersebut. Jika sebe- 

lumnya tidak diperjanjikan maka apabila masa sewa 

tanah berakhir, berdasarkan asas manfaat menurut 

hukum adat daripada bangunan tersebut dihancurkan 

labih baik diarabil manfaatnya sehingga berlaku asas 

perlekatan menurut KUH Perdata.

SARAN .

1. Bangunan gudang yang merupakan tambahan tersebut 

hendaknya dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan 

Bangunan) baik jika sewa dihentikan maupun masa se

wa diperpanjang. Kalau dihentikan maka desa yang 

harus melengkapi IMB nya karena bangunan tersebut 

akan menjadi milik desa. Kalau masa sewa diperpan

jang maka penyewa yang seharusnya melengkapi IMB 

tersebut.

2. Apabila masa sewa diperpanjang maka hendaknya per

janjian sewa dibuat secara tertulis dan dibuat de

ngan akta otentik dan dalam akta tersebut sebaiknya 

juga diperjanjikan juga tentang status kepemilikan 

bangunan permanentersebut apabila masa sewa ber

akhir .

24
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