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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Cara perolehan hak atas tanah yang diperoleh dalam rangka Investasi yang 

diantaranya adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak  Pakai, 

untuk perolehan tanah Hak Guna Usaha dan Hak Pakai yang berasal dari Hak 

Milik adalah dengan cara Pelepasan Hak. Sedangkan cara perolehan hak 

dengan cara perubahan terlebih dahulu hanya dapat dilakukan dalam 

perolehan tanah dengan status Hak Guna Bangunan yang berasal dari Hak 

Milik. Sehingga untuk cara perolehan Hak Guna Bangunan, dimungkinkan 

dengan 2 (dua) cara yakni dengan cara Pelepasan Hak atau dengan cara 

Perubahan hak terlebih dahulu. 

b. Diantara perolehan tanah yang berkaitan dengan Investasi, yang dapat  

dibandingkan dalam cara perolehannya adalah perolehan tanah dengan status 

Hak Guna Bangunan, karena terdapat 2 (dua) cara sehingga dapat dilakukan 

perbandingan. Sedangkan mengenai cara mana yang lebih efisien antara 

Pelepasan Hak dengan Perubahan hak terlebih dahulu baik dari segi biaya 

maupun prosedur, maka dapat dilihat terlebih dahulu apakah Hak Milik 

tersebut sudah bersertipikat ataukah belum. Jika hak milik tersebut masih 

belum bersertipikat, maka cara yang lebih efisien adalah dengan cara 

Pelepasan Hak, karena tidak perlu didaftarkan menjadi atas nama penjual 

terlebih dahulu tetapi hanya cukup dilepaskan sebagai tanah negara. 
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Sedangkan untuk status Hak Milik yang bersertipikat, maka yang lebih efisien 

adalah dengan cara Perubahan hak terlebih dahulu. Karena prosedur cara 

Perubahan hak terlebih dahulu lebih tidak rumit dan dari segi biaya juga tidak 

dikenakan uang pemasukan kepada Negara. 

 

2. Saran 

a. Investor perorangan yang ingin memperoleh hak atas tanah dalam rangka 

Investasi, ini tidak diatur dalam peraturan pertanahan, ini berarti jika dia ingin 

memperoleh hak atas tanah dalam rangka Investasi maka mereka harus 

membentuk badan usaha terlebih dahulu, baru mereka dapat memperoleh 

tanah dalam rangka Investasi. Tapi, jika Investor perorangan tersebut tidak 

membentuk badan usaha atau dengan kata lain dia tetap perorangan, maka dia 

bisa mendapatkan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 16 UUPA, 

tetapi tindakan tersebut bukan merupakan perolehan hak  atas tanah dalam 

rangka Investasi. 

b. Dengan adanya 2 (dua) pengaturan mengenai cara perolehan hak atas tanah 

yakni untuk Hak Guna Bangunan yang berasal dari Hak Milik, yang 

diantaranya dengan cara Pelepasan Hak dan Perubahan hak terlebih dahulu, 

hal tersebut akan menimbulkan kebingungan pada masyarakat karean apa 

tujuan dari Pemerintah dalam memberikan dua kemungkinan cara perolehan 

Hak Guna Bangunan yang berasal dari Hak Milik tersebut. Tapi cara 

Perubahan hak terlebih dahulu kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat banyak yang menggunakan cara Pelepasan Hak.  Bila perolehan 
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tanah dilakukan dengan cara Pelepasan Hak, padahal dapat dilakukan dengan 

Perubahan hak terlebih dahulu, dapat dimungkinkan dibuat permainan oleh 

oknum-oknum tertentu yang ingin mendapatkan keutungan dari Investor 

(prusahaan) dalam memperoleh Hak Guna Bangunan yang berasal dari Hak 

Milik untuk Investasi. 

c. Kesulitan penulis dalam memperoleh ketentuan pengaturan secara hukum, 

sehingga perlu ada aturan yang terkodifikasi tentang cara-cara perolehan hak 

atas tanah dalam rangka Investasi. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah … Rerry Setianingtiyaswati


	luaran.pdf
	OLEH : 
	 
	FAKULTAS HUKUM 
	FAKULTAS HUKUM 




