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KATA PENGAHTAB

Dengan mengucap syukur yang tak terbingga atas 
ke hadirat Allah Tang Haha Pengasih lagi Penyayang serta 
berkat petunjuk-Nya, akhirnya akripsi ini dapat diselesai- 
kan dengan baik tanpa halangan yang cukup berarti* Kesu- 
litan yang ada terutama karena keterbatasan kemampuan 
saya dalam menguak ilnro pengetabuan itu sendiri.

Penolisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenubi 
salab aatu syarat untTtfc mencapai gelar sarjana di ling- 
kungan Fakultas Hukum Uni vers it as Airlangga Surabaya.

Dengan penub kerendaban hati saya menyadari babwa 
akripsi ini jaub dari seiapuraa. Meskipun demikian, harap- 
an untuk diri sendiri penolisan ini bukan merupakan karya 
yang terakbir dan nmdah-mudahan dapat menjadi dasar dl^da- 
lam mengemban segala tugas pada kehidupan yang dinamis 
untuk aenyongsong bari esok yang lebifc cerah*

Seyogyanya, pada kesempatan ini saya mengucapkan 
terima-kasih kepada yang terhoraat :
1. bapak Dr.J.E. Sahetapy, S.H. Dekan tfakultas Hukum 

Universitas Airlangga beserta staf;
2m bapak Soedalhar, S.H. sebagai pembimbing pertama dan 

bapak Wisnoe Susanto, S.H. sebagai pembimbing kedua 
yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bim- 
bingan dengan tekunnya hingga berakhirnya skripsi ini;

3. aegenap Tri Civitas Academika Pakultas Hukum Universi-
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taa Airlangga Surabaya yang telah memberikan bantuan- 
nya baik secara langsung maupun tidak langsung;

4* ayahnda dan ibunda yang telah memberikan dorongan dan 
bantuan materiil maupun spirituil; 
serta seluruh handai taulan yang telah memberikan 
bantuan pada saat penulisan akripsi ini*

Akhir kata, dengan segala kekurangan-kekurangan 
yang ada semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa- 
pun juga

Surabaya, 5 Juli 1982 
Fenulis
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B A B  I 
P E H D A H U L U A N  

1* Later belakang •permasalahan
Menurut hukum adat tanaman dan pohon yang berada 

di atas tanah dapat dianggap sebagai benda yang bergerak. 
Seseorang dapat saja memiliki sebuah pohon atau tanaman 
yang berada di atas tanah milik orang lain. Demikian juga 
terhadap rumah, seaeorang dapat men;Jadi pemilik rumah 
yang berdiri di atas tanah milik orang lain.

Hal demikian lazim disebut menumpang ialah dalam 
hal seseorang diberi izin untuk mendirikan rumah sendiri 
di atas sebidang tanah pekarangan di samping rumah pemi
lik pekarangan itu. Dalam hukum adat prinsip yang demiki
an ini disebut asas pemisahan horisontal.

Seperti diketahui sebelum berlakunya UUPA di Indo
nesia berlaku dua macam sistem hukum tanah, yaitu : tanah 
dengan hak adat yang tunduk pada hukum adat dan tanah 
dengan hak barat yang tunduk pada hukum barat. Dengan a- 
danya dua golongan tanah yang berbeda mengakibatkan ter-, 
dapat pula dua macam sistem hukum yang berbeda. Dualisme 
ini jelas menimbulkan persoalan, sebab tanah dengan hak 
barat yang tunduk pada BW ini tidak mengenal asas pemisah
an horisontal tersebut, karena BW memandang sesuatu ba-

rang yang tertancap di atas tanah adalah merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dengan tanahnya. Hal ini khu-
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susnya diatur dalam pasal 4-99 - 829 buini II BW. Prinsip
demikian disebut asas accessie,

Didalam hukum agraria nasional yang dibentuk pada
tanggal 24 September 1960, mengenai hukum adat sebagai
dasar hukum agraria pasal 5 menyatakan :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 
angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berda- 
sarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indo
nesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum 
dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perun- 
dangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan 
unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dengan diterapkannya pasal 5 UUPA bermaksud meng- 
hilangkan dualisme hukum tanah itu dan dengan secara sa- 
dar hendak mengadakan kesatuan hukum sesuai dengan ke- 
inginan rakyat menuju kearah cita-cita bangsa. Konsekwen- 
si dari pasal 5 UUPA ini ialah bahwa secara yuridis buku
II BW yang menganut asas accessie tidak berlaku lagi. Da
lam praktek karena lembaga jaminan dengan hipotik masih 
berlaku ketentuan-ketentuan dalam BW, maka banyak menim- 
bulkan permasalahan sebab disatu pihak menggunakan asas 
pemisahan horisontal sedangkan dipihak lain ingin tetap ‘ 
mempertahankan asas accessie yang dianut BW. Untuk meng- 
atasi kesimpang-siuran mengenai kedua asas ini, maka per- 
lu ditinjau apa yang menjadi masalahnya, apakah dalam 
kasus tertentu diterapkan asas pemisahan horisontal atau- 
kah asas accessie agar dapat terpenuhi rasa keadilan dan 
kebenaran.
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2, Pen,1elasan .judul
Skripsi ini berjjudul : "Sedikit tinjjauan tentang 

asas pemisahan horisontal yang dianut UUPA aerta permaea- 
lahannya". Asas pemisahan horisontal yang dianut UUPA ini 
adalah suatu asas yang terdapat dalam hukum adat tentang 
tanah yang berlaku dalam masyarakat Indonesia khususnya 
sejak berabad-abad lamanya*

Asas tersebut menyatakan bahwasanya segala apa 
yang tertaneap di atas tanah pada prinsipnya terpisah 
dari tanah. Jadi seseorang yang memiliki sebidang tanah 
tidak dengan s6ndirinya harus memiliki pula apa yang di- 
bangun atau ditanam di atas tanah itu, kecuali apabila ia 
dapat membuktikan tanah dan sekaligus tanaman atau bang- 
unan itu adalah miliknya.
3* Alasan -pemilihan .judul

Yang mendorong saya untuk mengambil judul "Sedikit 
tinjauan tentang asas pemisahan horisontal serta permasa- 
lahannya" sebagai topik pembahasan skripsi ini adalah 
karena masalah ini merupakan hal yang menarik untuk diba- 
has dan juga untuk mengetahui bagaimana dan sampai sejauh 
mana pelaksanaan ketentuan-ketentuan UUPA dalam menerap- 
kan asas pemisahan horisontal terhadap masalah-masalah 
yang terjadi*
4# (Pu.juan penulisan

a. Untuk melengakapi tugas dan memenuhi syarat-syarat 
untuk mencapai gelar sarjana hukum;

3
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b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengeta- 
huan dalam bidang agraria khususnya mengenai asas 
pemisahan horisontal sebagai suatu asas dalam hukum 
adat mengenai tanah sehubungan dengan benda-benda 
yang ada di atasnya.

5* Metodologi
Dalam penulisan skripsi ini, metode yang saya per- 

gunakan adalah metode deskriptif analitis. Sumber data 
meliputi data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan 
tehnik pengumpulan data dengan jalan studi kepustakaan 
yang meliputi tulisan ilmiah, peraturan perundangan yang 
ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Di samping 
itu juga melakukan survey untuk mendapatkan data yang 
past! dan jelas guna menyelesaikan permasalahan.
6* Pertanggung.iawaban sistematika

Sebagai pengantar kepada pembaca sehelum memasuki 
bab-bab pembahasan materi, maka dalam bab 1 sebagai tab 
pendahuluan akan dijelaskan secara gar is besamya perma- 
salahan yang akan dibahas*

Pada bab IX akan saya uraikan lebih dahulu bagai
mana hubungan antara tanah dan benda-benda yang ada di a- 
tasnya seperti rumah, tanaman-tanaman, sebab pengertian- 
nya akan berbeda bila ditinjjau secara hukum adat dan hu
kum eropa. Oleh karena itu setelah Undang-undang Pokok
Agraria berlaku timbul kesimpang-siuran mengenai peaakai-

t
an kedua asas tersebut.
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Untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek pelak- 
s ana an Undang-undang Pokok Agraria dalam menerapkan asas 
pemisahan horisontal, maka di dalam Bah III saya akan 
mengetengahkan masalah-masalah yang sering terjadi dalam 
masyarakat. Dan karena masalah-masalah tersebut perln se- 
gera diselesaikan dead kepastian hukum, maka dalam Bab IV 
akan diuraikan penyelesaiannya agar terpenuhi rasa keadil- 
an dan kebenaran.

Akhirnya dalam Bab V saya akan memberikan kesimpul- 
an dan saran terhadap ptrmasalahan yang ada dalam penulis- 
an skripsi ini.

5
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B A B  II 
TINJAUAU mm SEKITAR ASAS 

PEMISAHAN H0RIS0NIA1

1. Pengertian asas pemisahan horisontal
Apakah yang dimaksud dengan asas pemisahan hori

sontal? untuk hal ini Undang-undang Pokok Agraria maupun 
peraturan perundangan lainnya tidak memberikan pen^elasan 
sedikitpun. Walaupun demikian mengingat bahwa hukum agra
ria kita sekarang ini memakai sistem dan asas-asas hukum 
adat , maka pengertian asas pemisahan horisontal harus pu
la diartikan seperti apa yang terdapat dalam hukum adat. 

Prof .{Per Haar, yaitu seorang sarjana yang telah 
berjasa besar dalam mensistematisir hukum adat di Indone
sia menjelaskan tentang asas pemisahan horisontal :

Di dalam hukum adat, hak milik atas rumah dan tanam- 
tanaman.pada asasnya adalah terpisah dari hak atas 
tanah di man a benda-benda itu berada. Seseorang dapat 
saja mempunyai hak milik atas pohon-pohon dan rumah- 
rumah di atas tanah orang lain.

Dari uraian Ter Haar seperti tersebut di atas dapatlah - 
dikatakan bahWasanya hukum adat itn mengannt asas pemi
sahan horisontal. Menurut asas pemisahan horisontal tanah 
itu same sekali terlepas dari rumah dan tanaman-tanaman

ATer Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat« ter- 
demahan Soebakti Poesponoto, Pradnya paramita, Jakarta, 
1976, h.139.
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yang ada di atasnya. Kita dapat memiliki sebidang tanah 
tanpa harus menjadi pemilik daripada rumah atau tan&man 
yang ada di atas tanah kita tersebut.

Hal demikian sesuai seperti apa yang dikatakan Su
dargo Gautama :"Pemilikan daripada tanah tidak dengan 
sendirinya harus membava pula pemilikan daripada apa yang

pditanam atau dibangun di atas tanah tersebut".
Jelaslah bagi kita, bahwa di dalam aBas pemisahan hori-*’ 
sontal itu tidak mengandung adanya kesatuan antara tanah 
dengan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut.
2# Asas pemisahan horisontal sebelum tJUPA

Menurut hukum adat, tanah dapat dipandang terlepas 
dari bangunau/tanaman yang ada di atasnya. Dengan demiki
an seseorang dapat mempunyai rumah atau tan am an yang ter- 
letak di atas tanah orang lain.

Mengenai pengakuan asas pemisahan horisontal dan 
penerapannya Teng T;jin mengatakan :

Berdasarkan penyel-idikan Dr. Verwer, di Indonesia ce- 
belum berlakunya BW pada tanggal 1 Mei 1848 asas pe
misahan horisontal ini telah diakui dan dalam praktek 
diterapkan. Juga lebih lanjut beliau mengatakan dalam 
disertasinya yang ber;judul "De Bataviasche Grondhuur” 
pada promosinya di E.H. Jakarta tahun 1954, bahwa 
di dalam kehidupan masyarakat sehari-haxi seseorang 
dapat mendirikan bangunan rumah di atas tanah peme- 
rintah (Hindia Belanda) atau di atas tanah hak eigen- 
dom orang lain. Hal itu beliau kemukakan setelah me- 
neliti dan mempelajari berbagai surat di Kantor Arsip 
Negara yang terdiri dari statuta, resolusi-resolusi

7

P
Sudargo Gautama, Masalah Agraria, Alumni, Bandung, 

1973, h.54.
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dan lain-lain peraturan yang berlaku pada waktu itu.^ 
Jelaslah pada waktu itu, yaitu sebelum dibentuk kodifika- 
si BW pada tanggal 1 Mei 1848 asas pemisahan. horisontal 
sudah lama diterapkan oleh masyarakat.

Dahulu seseorang dapat mendirikan bangunan rumah 
di atas tanah pemerintah (tanah gubernemeri) atau di atas 
tanah eigendom orang lain. Peraturan yang mengatur keten- 
tuan itu terdapat di dalam Bataviasche Grondhuur Stb.1838 
no.46, yaitu mengenai hak opstal dari pemilik bangunan- 
bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah atau di a- 
tas tanah hak eigendom orang lain.

Sejak berlakunya BW pada tanggal 1 Mei 1848 asas 
pemisahan horisontal mengalami perubahan. Secara yuridis 
seseorang tidak dapat lagi membangun rumah di atas tanah 
pemerintah atau di atas tanah hak eigendom orang lain, 
sebab BW tidak menganut asas pemisahan horisontal lagi 
melainkan asas perlekatan (accoseie).

Menurut asas perlekatan bahwa segala sesuatu yang 
tertancap di atas tanah adalah merupakan bagian yang ti
dak dapat dipisahkan lagi dengan tanahnya itu. Lebih lan- 
jut asas perlekatan ini menetapkan bahwa segala benda 
yang tertancap di atas tanah dianggap sebagai benda tetap.

(̂Peng Tjin Leng,"Asas pemisah secara horisontal 
dalam hukum taaah Indonesia sebelum dan setelah UUPA1!, 
Hukum no.5 tahun IV, 1977* h.82.
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Ketentuan yang mengatur prinsip ini tercantum
dalam buku II BW pasal 57'!? 600 , 601, 603 s/d 605# Pasal
571 BW menyatakan :

Hale milik atas tanah mengandung di dalainnya pemilikan 
atas segala apa yang di atasnya dan di dalam tanah.
Di atas tanah bolehlah si pemilik mengusahakan segala 
tanaman dan mendirikan- setiap bangunan yang disukai; 
dengan tak mengurangi akan beberapa pengecualian ter
sebut dalam bab keempat dan keenam buku ini*
Di: bawah tanah bolehlah ia membuat dan menggali sesu- 
ka hati dan memiliki segala hasil yang diperoleh 
karena penggalian itu, dengan tak mengurangi akan 
perubahan yang kiranya harus diadakan berhubung 
dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah 
tentang pertambangan, pengambilan bara, sampah ter- 
pendam dan sebagainya.

Sebagai perbandingan dengan bangunan di atas tanah milik 
orang lain, maka ket^ntuan-ketentuan accessie ini terda- 
pat di dalam pasal 600, 601, 603, dan 604 JW. Dalam hu- 
bungannya dengan tanaman, maka berlaku keteatuan-ketentu- 
an yang sama dengan bangunan yaitu pasal 605.

Bagi mereka yang tidak tunduk pada ketentuan BW 
tetap berlaku asas pemisahan horisontal di dalam lalu- 
lintas hukum sehari-hari. Ketentuan ini diatur dalam 
Bataviasche Grondhuur Stb.1918 no.287* Menurut Batavias- 
che Grondhuur Stb.1918 no.287 ciri-ciri hak memiliki 
bangunan di atas tanah orang lain itu (hak milik horison
tal) adalah sebagai berikut :

1. bangunan diban gun oleh pemilik dengan bahan-bahan 
bahannya milik sendiri di atas tanah orang lain;

2. hak membangun didasarkan atas persetu;juan dengan 
pemilik tanah;

3* bangunan dianggap dan diperlakukan sebagai benda 
bergerak;
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10
4. tanah dan bangunan merupakan dua benda yang terpi- 

sah;
5. hubungan pemilik tanah dan pemilik bangunan diatur' 

di dalam perjanjian sewa;
6. jika hak sewa berakhir, pemilik bangunan tidak 

memperoleh ganti rugi, pemilik tanah tidak wajib 
mengambil alih bangunan dan karena itu pemilik 
bangunan wajib membongkar bangunan itu;

7* pemutusan sewa harus dengan ijin pejabat yang ber- 
wenang.

3* -Asas pemisahan horisontal sesudah UUPA
Undang-undang Pokok Agraria yang mulai berlaku pa

da tanggal 24 September 1960 secara tegas menyatakan ti
dak berlaku lagi buku II BW sepanjjang mengenai bumi, air, 
dan ruang angkasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pasal-pasal dalam BW yang mengatur tentang bumi, air, dan 
ruang angkasa menjadi tidak berlaku lagi. Kemudian berda- 
sarkan pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria dinyatakan I- 
bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan _ 
angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional dan negara.

Seperti diketahui, bahwa hukum adat mengenai asas 
pemisahan horisontal. itemudian berdasarkan ketentuan pa
sal 5 UUPA dinyatakan, bahwa hukum agraria sekarang ini 
menganut hukum adat. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa UUPA 
juga mengenai asas pemisahan horisontal. Sesuai dengan 
asas ini, maka ada pemisahan antara tanah dengan bangunan 
atau tanaman-tanaman*

^Mariam Darus Badrulzaman, Per.ian.1ian Kredit Bank, 
Alumni, Bandung, 1980, h.137
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Kalau kite melihat dari segi yang berhubungan 
dengan hukum yang berlaku dapatlah kita mengerti kalau 
diadakan pemisahan antara hukum yang berlaku terhadap ta
nah dan hukum yang berlaku terhadap bangunan t sebab di da
lam masyarakat di mana hukum adat itu berlaku adalah 
masyarakat yang masih sederhana keadaannya.

Memang, bangunan yang didirikan oleh masyarakat 
pada waktu itu tidak merupakan kesatuan dengan tanahnya. 
Bangunan itu dibuat dari bahan kayu dan dinding terbuat 
dari papan atau foambu. Bangunan itu tidak ditaaam di da
lam tanah, melainkan hanya diletakkan begitu saja di atas 
tanah# Apabila si pemilik rumah ingin memindahkan bangun
an itu, ia hanya mengangkat dan memindahkan ke tempat 
yang diinginkannya. Pekerjaan itu ditakukan dengan cara 
gotong royong antar sesama warga masyarakat yang sifatmya 
masih sederhana itu.

Sekarang ini tentunya keadan eudah berubah. Hukum 
adat yang berlaku tentunya tidak lagi terbatas di ling- 
kungan hukum adat, tetapi sudah meluas ke daerah perkota- 
an. Di daerah perkotaan bangunan-bangunan sudah dibuat 
dari bahan yang lebih permanen dan tidak mudah rusak.
Dan berdasarkan kenyataannya bangunan itu merupakan kesa
tuan dengan tanahnya.

Menghadapi kenyataan yang demikian itu apabila 
pemilikannya ada di tangan satu orang asas pemisahan ho
risontal tidak berlaku, sebab di sini antara bangunan dan

11
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adalah merupakan kesatuan yang utuh. Akan tetapi apabila • 
pemilikannya ada di tangan dua orang misalnya bangunan 
itu milik A sedangkan tanahnya milik B, maka sehubungan 
dengan asas pemisahan horisontal mengenai soal pemilikan 
bangunan penyelesaiarmya menjadi berbeda* Untuk hal ini 
Effendi Peranginangin menyatakan :"Tanah dan bangunan 
itu tunduk pada hukum yang berlainan. Tanah tunduk pada 
hukum tanah, sedangkan bangunan tunduk pada hukum peru- 
tangan11.̂
4* Perbedaan asas pemisahan horisontal dalam hukum adat 
dan asas accessie dalam BW

Dari penyelidikan-penyelidikan mengenai hukum adat 
eebagaimana telah dilakukan oleh para ahli hukum adat 
temyata bahwa sistem hukum adat adalah jauh berbeda da- 
ripada sistem hukum eropa. Perbedaan itu tidak hanya ber- 
kisar pada segi sistem hukumnya saja, tetapi juga dalam 
pengertian-pengertian tentang lembaga hukumnya. Demikian 
juga halnya dengan asas pemisahan horisontal dan asas 
accessie atau asas perlekatan ini terdapat perbedaan-per- 
bedaan yang prinsipiil.

Seperti halnya dalam transaksi jual-beli bangunan 
ditinjau dari sudut hukum adat yang melihat adanjra pemi
sahan antara tanah dengan bangunan yang ada di atasnya,

^Effendi Peranginangin, SSri Kuliah Hukutn Agra- 
ria I, FH Universitas Indonesia, tanpa tahun,h.lS9
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maka seseorang dapat saja menjual tanah tanpa menjual 
bangunan yang ada di atas tanah tersebut secara sekali- 
gus. Demikian pula ia dapat menjual bangunannya saja tan
pa dengan tanahnya. Sebaliknya di dalam BW tidak dikenal 
prinsip hukum yang deaiikian itu, sebab BW memandang sesu- 
atu barang Jang tertancap di atas tanah adalah merupakan 
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah
nya.

Di dalam hukum adat tidak dikenal antara benda 
bergerak dan benda tidak bergerak* Juga di dalam hukum 
adat tidak terdapat kesatuan antara tanah dan bangunan
nya. Dengan demikian dapat dikatakan bangunan itu dapat 
dijaminkan terpisah dari tanahnya. Berheda fealnya dalam 
BW, rumah dan tanah merupakan benda tetap. Menjaminkan 
bangunan saja terlepas dari tanahnya adalah tidak mungkin 
dalam hal hipotik, sebab menutut BW menjaminkan tanah se- 
nantiasa meliputi segala sesuatu yang ada di atasnya.

13
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B A B  III 
PEMISAHAN HORISONTAL 

IANG TEBJADI DALAM PHAKTBK

Undang-undang Pokok Agraria yang mulai berlaku 
pada tanggal 24 September 1960 secara tegas menyatakan 
tidak berlakunya lagi buku II BW sepanjang mengenai bumi, 
air, dan ruang angkasa kecuali pasal-pasal yang mengatur 
hipotik. Dengan demikian, pasal-pasal yang mengandung 
pengetrapan dari asas accessie (perlekatan) harus diang- 
gap tidak berlaku lagi,'

Di dalam rangka mewuju&kan unifikasi hukum tanah 
pasal 5 dari UUPA tersebut telah menggariskan bahwa hukum 
agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa 
ialah hukum adat. Ketentuan tersebut mengandung pengerti- 
an bahwa hukum tanah positif kita menggunakan konsepsi- 
konsepsi dan asas-asas dari hukum adat. Hukum adat seba- 
gai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia ini telah 
pula dirumuskan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan 
Hukum Nasional pada tanggal 15 - 17 Januari 1975 di Xog- 
yakarta sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis 
dalam bentuk perundang-undangan El. Ditetapkannya pasal 5 
UUPA tersebut dapat kita lihat dari penjelasan umum UUPA 
no. Ill angka 1 ialah karena rakyat Indonesia sebagian 
besar tunduk kepada hukum adat. Oleh karena itu hukum 
agraria nasional kita didasarkan pada ketentuan-ketentuan
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hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang disempuraa- 
kan, dan yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat 
dalam hubungannya dengan dunia intemasional, serta dise
suaikan dengan sosialisme Indonesia.

Seperti telah diketahui pula bahwa hukum adat 
mengenai asas pemisahan horisontal. Dengan sendirinya 
asas pemisahan horisontal yang terdapat dalam hukum adat 
tersebut turut meresap pula dalam seluruh tubuh hukum 
agraria nasional yang berlaku pada tanggal 24 September 
1960. Jadi berdasarkan pasal 5 UUPA tersebut kesimpulan 
kifca ialah UUPA sekarang ini juga mengenai dan menganut 
asas pemisahan horisontal.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek pelak- 
sanaan Undang-undang Pokok Agraria dalam menerapkan asas 
pemisahan horisontal tersebut, marilah kita tinjau :
1. dalam hal mendirikan dan memiliki bangunan di atas 

tanah orang lain;
2. dalam hal jual-bell tanah tanpa sekaligus dengan 

bangunan di atasnya atau sebaliknya;
3. sehubungan dalam hal tanah atau bangunan di atasnya 

dijadikan obyek ;Jaminan pada lembaga fiducia.
1. Dalam hal mendirikan dan memiliki bangunan di atas 

tanah orang; lain
Undang-undang Pokok Agraria mengenai dua jenis hak 

mendirikan dan memiliki feangunan di atas tanah orang lain 
yaitu : hak guna bangunan yang diatur dalam pasal 35 UUPA

15
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dan hak sewa bangunan yang diatur dalam pasal 44 UUPA. 
Menurut pasal 35 ITUPA yang dimaksud dengan hak guna bang
unan adalah :

1* hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 
30 tahun;

2,.,atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat 
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, 
jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpan- 
jang dengan waktu paling lama 20 tahun;

3* hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan ke- 
pada pihak lain.
Di dalam penjelasan pasal demi pasal UUPA dinyata^ 

kan bahwa hak guna bangunan bukan untuk usaha pertanian, 
peternakan, perikanan, tetapi untuk memiliki dan mendiri
kan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. 
Jadi hak guna bangunan sebagai hak atas tanah.itu memberi 
wewenang kepada pemegang hak tersebut untuk memperguaakan 
tanah yang bukannya miliknya sendiri guna mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan dalam jangka waktu paling la
ma 30 tahun. Namun, dalam praktek hak ini hanya diberikan 
untuk jangka waktu 20 tahun dan kemungkinan perpanjangan 
untuk 20 tahun lagi (ayat 2). Eengan demikian haknya men- 
jadi terbatas hanya sepanjang jangka waktu tertehtu baik 
berdasarkan penetapan pemerintah atau surat keputusan 
pemberian haknya atau dengan perjanjian dengan pemilik 
tanahnya. Malahan hak guna bangunan yang terjadi karena 
perjanjian di atas tanah hak milik orang lain, pemegang 
akan lebih kurang haknya daripada hak guna bangunan kare-
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yang diberikan oleh pemilik tanah itu habis, maka tanah 
tersebut kembali kepada pemiliknya. Kemudian bangunannya 
bagaimana? itu tentunya tergantung perjanjian yang dibuat 
antera pemilik tanah dengan yang menerima hak guna bang
unan dan sampai sekarang pengaturannya masih belum ada. 
"Dalam praktek lalu ditempuh cara pelepasan hak milik 
atas tanah oleh pemiliknya dengan mendapat ganti rugi

g iv/dari calon pemegang'hak guna bangunan".
Se^elah tanah tersebut dilepaskan, maka tanah lalu 

menjadi tanah negara. Kemudian calon pemegang hak lalu 
mengajukan permohonan ijin kepada instansi yang berwenang 
untuk diberikan ijin agar tanah tersebut diberikan kepada 
calon pemegang hak dengan hak guna bangunan. Demikian pu
la halnya apabila tanah hak guna bangunan itu diperolvh 
dari tanah negara, maka pada waktu haknya habis tanahnya 
kembali menjadi tanah negara. Sedangkan bangunannya tetap 
milik dari yang membangunnya. flntuk hal ini si pemilik 
dapat mengajukan permohonan hak baru kepada Menteri Dalan/ 
Dir.Jen.Agraria, bila luas tanah yang dimohon lebih dari 
1000 meter persegi atau jangka waktunya melebihi 20 tahun. 
Selain itu permohonan dapat diajukan kepada gubemur/kepa- 
la instansi agraria bila tanahnya tidak melebihi 1000 me
ter persegi dan jangka waktunya tidak melebihi 20 tahun.

18
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Jenis yang lain dari hak mendirikan dan memiliki 
bangunan di atas tanah orang lain ialah hak sewa bangunan 
yang diatur dalam pasal 44 UUPA. Apabila seseorang atau 
suatu badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah, ia 
berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keper- 
luan bangunan dengan membayar kepada pemilik tanah sejum- 
lah uang sebagai sewa* Pembayaran uang sewa ini dapat 
dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu 
sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan*

Hingga saat ini aturan pelaksanaan hak sewa 
bangunan sebagaimana yang diatur pasal 50 ayat 2 UUPA be- 
Ixm diatur# Dalam hal ini masyarakat masih mempergunakan 
bentuk yang sudah ada yaitu ketentuan umum hukum perikat- 
an dan perjanjian sewa meyewa yang diatur di dalam bab VII 
buku ketiga EUH Perdata-.

Hak mendirikan dan memiliki bangunan yang merupa- 
kan unsur di dalam hak sewa bangunan ini mengandung bebe- 
rapa masalah hukum dilihat dari segi posisi pemilik, Se- 
harusnya pemerintah dengan segera mengadakan pengaturan 
tentang hak sewa sebagaimana yang ditentukan pasal 50 

ayat 2 UUPA. Oleh karena sungguhpun sewa menyewa termasuk 
suatu kebebasan mengatur sendiri namun, apabila dilihat 
dari posisi pemilik tanah yang akan menyewakan tanahnya 
untuk dibangun oleh orang lain akan berada dalam keadaan 
lemah. Demikian pula sebaliknya posisi pemilik bangunan 
dapat dipandang lemah, sebab si pemilik tanah dapat meng-
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anggap bangunan yang terletak di atasnya adalah miliknya.'
Oleh karena itulah seharusnya pemerintah membuat 

peraturan tentang hak sewa untuk bangunan yang mengatur 
tentang penetapan hak sewa, peralihan hak sewanya, bagai- 
na raengawasinya dan sebagainya. Apalagi kalau ditin^au 
dari segi hukum adat tanah yang mengadi pedoman dari UUPA 
mengenai adanya asas pemisahan horisontal antara tanah 
dan bangunannya,
2. Palam hal .jual-beli tanah tanpa sekaligus dengan 

bangunan di atasnya, atau sebaliknya
Masalah rumah biasanya tidak terpisahkan dari ma

salah tanah di mana rumah itu berdiri. Apalagi dewasa ini 
khususnya dikota-kota besar amat sedikit rumah yang tidak
tertancap (tertanam) dan merupakan kesatuan dengan tanair

/
nya, Bahkan di desapun sudah mulai banyak dibangun rumah 
yang disatukan secara permanen dengan tanahnya,

Meskipun masalah rumah (bangunan) biasanya berka- 
itan dengan masalah tanahnya, ini tidak berarti bahwa an
tara rumah (bangunan) yang berada di atas dan merupakan 
kesatuan dengan tanahnya tidak ada pembagian horisontal. 
Baik hukum adat maupun hukum eropa mengakui dan megenal 
adanya pembagian horisontal atas tanah, Demikian pula 
UUPA yang berlaku pada tanggal 24 September 1960 mengenai 
pembagian yang demikian itu. Hal ini dapat dilihat di da
lam pasal 21<ayat 3 UUPA :

apabila ada orang asing yang setelah berlakunya UUPA

20
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ini, memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wa- 
siat atau percampuran harta karena perkawinan, demi- • 
kian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah 
berlakunya UUPA, lalu kehilangan kewarganegaraanya, 
wajib melepas hak itu dalam waktu 1 tahun, sejak di- 
perolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegara- 
annya itu, jika setelah 1 tahun lewat, hak milik itu 
tidak dilepaskan, maka hak milik tersebut hapus kare
na hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan keten- 
tuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
herlangsung.

Ketentuan lain yang mengatur adalah pasal 26 ayat 2 UUPA, 
ialah :

setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang di- 
maksudkan untuk langsung atau tidak langsung memin- 
dahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang 
warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesia 
mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu ba- 
dan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah 
termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena 
hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentu
an bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diteti- 
ma\oleh pihak pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Terhadap perbuatan pemindahan hak milik kepada orang
asing, dst. sebagai dimaksud pada ketentuan di ajras tak
perlu kita uraikan lebih lanjut, karena persoalan ini su-
dah diuraikan cukup luas oleh Boedi Harsono S.H. dalam
bukumya UUPA, sejarah penyusunan, isi dan pelaksanaannya,
Penerbit Jambatan, Bagian Pertama Jilid kedua, hal.199*
Hanya perlu kita catat dari uraiannya, bahwa perbuatan
pemindahan hak milik kepada orang asing dst. tersebut
berakibat perbuatan itu batal karena hukum dan tanahnya
jatuh kepada negara. Apabila di atas tanah tersebut ada
bangunannya, maka bangunan itu tetap menjadi miliknya.
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Mengenai apakah tanah ataukah bangunan yang jatuh kepada ■ 
negara, Ko Tjay sing berpendapat :,Thakyang hapus demi hu- 
kum menurut pasai itu, hanya tanahnya saja yang jatuh pa
da negara dan bukan bangunan-bangunan yang berada di a- 

7 ■tasnya”. Kesan yang diperoleh dari keadaan tersebut 
ialah, bahwa UUPA sama sekali tidak menganut asas 
accessie vertical.

Berbeda dengan pendapat di atas dapat ditunjuk 
instruksi yang dkeluarkan oleh Menteri Pertanian dan 
Agraria tertanggal 8 Pebruari 1964 No. Unda 9/1/1**- yang 
ditujukan kepada semua Pejabat Pembuat Akta Tanah, semua 
Kepala Inspeksi Agraria/Kantor Pendaftaran lanaVKantor 
Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran (Eanah tentang la- 
rangan untuk memindahkan hak atas tanah tanpa sekaligus 
memindahkan bangunan yang ada di atasnya.

Dalam instruksi itu ditegaskan sebagai berikut :
1.bahwa untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang ber- 
tujuan untuk menghindarkan diri dari larangan yang di- 
adakan oleh Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan 
pelaksanannya, dengan ini para pejabat pembuat akta 
tanah dilarang untuk membuat sQrta mengenai perbuatan 
hukum yang bermaksud memindahkan hak atas tanah tanpa 
mengalihkan sekaligus hak atas bangunan yang ada di a- 
«

tasnya;

22

?Ko Tjay Sing, Hukum dan Keadilan, Tahun II No.4,
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2. selain itu tidak dibenarkan dibuatnya akta oleh nota- 
ris atau dalam bentuk apapun tentang perbuatan hukum 
yang bertujuan mengalihkan hak atas bangunan yang ti
dak disertai pemindahan hak atas bangunan, kecuali ka~ 
lau pembelian rumah meraang dimaksudkan untuk dibongkar 
atau dipindahkan, hal ini juga harus segera dilaksana- 
kan setelah jual-beli itu terjadi.

Selain itu dapat ditunjuk pula pendapat Departemen 
Agraria dalam suratnya tanggal 18 Maret 1966 I5o. BM/19/ 
35/66 perihal pelaksanaan peraturan Presidium Kabinet RI 
Ko.2/PRK/1965 kepada ketua panitia penjualan rumah-rumah 
perusahaan/bangunan-bangunan negara yaitu, bahwa menurut 
asas hukum agraria sekarang hak atas suatu rumah tidak 
dapat dipisahkan dari tanahnya. Ini berarti jika rumah 
dijual, maka sekaligus soal tanahnya harus diselesaikan 
pula, Dengan kata lain departemen agraria tidak mengakui 
asas pemisahan horisontal, sehingga tidak ada kemungkinan 
untuk menjual rumah tahpa disertai dengan tanahnya atau 
menjual tanah tanpa disertai dengan rumahnya,

Apabila kita meninjau surat Menteri Dalam Negeri 
kepada Kepala Daerah Maluku tanggal 14 Pebruari 1969 
no. SD/16/1/14 memberikan beberapa penjelasan antara lain 
bahwa maksud utama dari larangan tersebut adalah untuk 
mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan oleh orang- 
orang asing yang bertujuan menghindarkan diri dari keten- 
tuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria, khususnya ke-
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tentuan dalam pasal 26 ayat 2, pasal 21 ayat 3» pasal 30 
ayat 2, dan pasal 36 ayat 2, dan membatasi kemungkinan 
dikuasainya tanah-tanah hak milik, hak guna bangunan dan 
hak guna# usaha oleh orang-orang asing. Larangan tersebut 
dikeluarkan karena ada gejala-gejala bahwa untuk menfehin- 
darkan diri dari ketentuan pasal 26 ayat 2, tanah dan ru>- 
mah yang semula dimiliki oleh seorang warga negara Indo
nesia oleh orang asing yang bersangkutan resminya hanya 
dibeli rumahnya saja, padahal menurut kenyataanya tanah
nya pun dia kuasai juga sepenuhnya. Demikian pula tampak 
pada gejala-gejala bahwa orang asing yang menurut keten
tuan pasal 21, 30, dan 36 UUPA wajib mengalihkan tanah 
dan rumah yang dimilikinya berusaha menghindarkan dari 
kewajiban tersebut dengan memindahkan hak atas tanahnya 
saja, sedangkan menurut kenyataannya tanah dan rumah 
kedua-duanya masih tetap dia yang menguasainya.

Walaupun terhadap p er bua t an-*-p erbu at an yang demiki
an itu dapat diambil tindakan namun, lebih baik kiranya 
ĵika diadakan usaha-usaha untuk mencegahnya dengan peran- 
taraan para notaris dan pejabat pembuat akta tanah.

Selain apa yang tersebut di atas, Instruksi Mente
ri Pertanian dan Agraria itu tertuju juga pada praktek 
jual-beli rumah yang hak atas tanahnya belum diselesaikan 
oleh yang bersangkutan. Sungguhpun secara yuridis jual- 
beli demikian itu memang mungkin namun, ditinjau dari su- 
dut penyelenggaraan tertib agraria tidak dapat dibenarkan..
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Jika diperbolehkan dilakukan secara bebas hal itu akan 
berarti membenarkan praktek pemakaian tanah-tanah negara 
tanpa hak.

Dari berbagai ketentuan tersebut di atas dapatlah
disimpulkan bahwa pihak direktorat agraria seakan-akan
masih mempertahankan adanya prinsip kesatuan antara tana]
dengan bangunan yang ada di atasnya. Demikian pula halnya
dari data yang saya simpulkan dari keterangan beberapa
instansi atau aparatur pemerintah yang berwenang mena-
ngani ipasalah tanah a.i. pihak pemerintah kotamadya Dae-
rah Tingkat II Surabpya menyatakan :

terhadap tanah-tanah kotamadya yang disewakan kepada 
penduduk-penduduk dengan hak sewa atau hak pakai, 
maka ditentukan bahwa mengenai pemindahtanganan dari 
hak sewa atau hak pakai atas tanah kotamadya tersebut 
diperbolehkan dengan persetujuan dari pihak kotamadya 
asalkan sudah ada bangunan-bangunan di atasnya.

Tegasnya pemindahan tanah-tanah kosong saga dilarang oleh 
pihak kotamadya. Jadi harus dengan bangunan atau rumah 
yang ada di atasnya sekaligus sebagai suatu kesatuan.

Demikianlah berdasarkan kenyataannya, walaupun 
Undang-undang Pokok Agraria menganut asas pemisahan hori
sontal, tetapi di dalam praktek masih menganut asas 
accessie yang terdapat BW.
3» Sehubungan dalam hal tanah atau bangunan di atasnya 

di.jadikan obyek naminan pada lembaga fiducia
Di dalam praktek pemberian kredit oleh bank-bank
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swasta maupun bank-bank pemerintah, lembaga fiducia sudah 
lama dipergunakan dengan jaminan benda tidak bergerak.
Hal tersebut timbul terutama karena pengaruh berlakunya 
UUPA. Di dalam undang-undang tersebut tidak semua benda 
yang tidak bergerak dapat dijaminkan secara hipotik atau 
credietverband. Hanya hak-hak atas tanah yang berupa hak 
milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha yang dapat 
dibebani dengan hipotik atau credietverband. Sedangkan 
hak-hak atas tanah lainnya seperti hak sewa, hak pakai 
tidak dapat dibebani dengan jaminan tersebut.

Untuk dapat memenuhi kehutuhan masyarakat akan 
kredit dalam rangka menunoang pembangunan nasional, maka 
dalam praktek perbankan hak sewa, hak pakai dapat dija- 
minkan secara fiducia. Demikian pula terhadap tanah yang 
dikuasai kotamadya dapat dibebani secara fiducia. Hal ini 
sesuai dengan sifat hukum agraria yang berdasarkan hukum 
adat tidak mengenai asas perlekatan (accessie) seperti 
dalam BW, melainkan mehgenal asas pemisahan horisontal. 
Dengan demikian rumah atau bangunan tersebut dapat di;ja- 
dikan jaminan hutang terlepas dari tanah di mana bangunan 
itu berdiri.

Di dalam praktek perbankan seseorang yang menja- 
minkan bangunan rumahnya di atas tanah hak sewa, selain 
dibuat akta fiducia ouga diadakan akta cessi untuk hak 
sewa atas tanah bangunan yang didirikan. Di dalam akta 
fiducia dinyatakan bahwa debitur menyerahkan bangunan ru-

26

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SEDIKIT TINJAUAN TENTANG ASAS PEMISAHAN HORISONTAL 
YANG DIANUT UUPA SERTA PERMASALAHANNYA 
 

ELITA HAFIZAH



mahnya kepada kreditur (bank) atas kepercayaan, bersaoaan 
dengan itu dalam akta penyerahan kreditur menyatakan me- ' 
nyerahkan bangunannya kembali kepada debitur untuk dipin- 
jam pakai. Sedangkan di dalam akta cessi dinyatakan bahwa 
si penyewa tanah dengan persetujuan pemilik tanah menga- 
lihkan hak sewa tanah kepada bank, kemudian menyetujui 
juga melanjutkan hak sewa tanah tersebut kepada fcrang 
lain. Hal . ini penting ufctuk kemungkinan bila nanti bank 
terpaksa menyita dan melelang bangunannya atau menjual 
kepada orang lain untuk pelunasan hutang debitur, maka 
hak sewa tanah bangunan itu berdiri ikut beralih. Jika 
oessi tidak disetujui oleh pemilik tanah, maka fiducia 
atas bangunan dapat juga tetap diadafcan, hanya saja nilai 
bangunan untuk jaminan hanya menurut nilai bongkamya.

Kemungkinan lain lagi yang terjadi pada bank ialah 
bahwa di samping akta fiducia, bank mengadakan perjanjian 
dengan pemilik tanah* Dalam perjanjian itu pemilik tanah 
menyatakan menyetujui bila- bank mengoper hak sewa atas 
tanah tersebut selama bank mempunyai pengaasaan hak milik 
atas dasar kopercayaan .terhadap bangunan di atas tersebut. 
Di samping itu juga menyetujui untuk meneruskan perjanjian 
sewa kepada si pembeli jika bank terpaksa haras menjual 
bangunan tersebut. Hal demikian ter can turn dalam model 87 
dikaitkan dengan model 106 dari BRI, ilah perjanjian 
fiducia khususnya dengan bangunan-bangunan di atas tanah 
hak sewa, disertai dengan persetujuan di pemilik tanah
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untuk meneruskan perjanjian sewa kepada bank/pemilik baru. 
dari bangunan.

Model 87 dari Bank Rakyat Indonesia :
Yang berhutang menerangkan dengan ini, bahwa ia me- 
nyerahkan sebagai eigendom atas kepercayaan (in fi- 
duciare eigendom) kepada bank sebagai tanggungan da
ri hutangnya pada bank yang timbul karena lain-lain 
yang bertalian dengan persetujuan ini, bangunan ” 
(-bangunan) yang terletak di pekarangan (-pekaranganA 
tersebut di bavah ini : ..... *..................

Model 106 dari Bank Rakyat Indonesia ;
Jikalau antara bank dengan • .....ter
sebut jadi sebelumnya ............ .. maka kami
dapat menyetujui pula bila Bank Rakyat Indonesia 
mengoper hak sewa atas tanah pekarangan tersebut se- 
lama bank mempunyai hak milik atas kepercayaan ter- 
hadap bangunan (-bangunan) tersebut di atas tadi, 
dengan perjanjian-perjanjian sewa yang sama (jadi
uang sewa tetap sebesar Rp. ........... sebulan,
dan juga jikalau Bank Hakyat Indonesia harus menjual 
bangunan (-bangunan) tersebut, kami sanggup juga me- 
neruskan perjanjian-perjanjian sewa itu kepada pern- 
beli dengan syarat-syarat yang sama seperti yang ber- 
jalan dengan ............. sekarang.
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MASALAH YANG TIMBUL DAN PENIELESAIAMYA
B A B  IV

Seperti yang kita ketahui pada bab~bab sebelumnya 
bahwa hukum adat mengenai asas pemisahan horisontalL dan 
sejalan dengan hukum adat ini, maka UUPA juga mengenai 
dan menganut asas pemisahan horisontal tersebut. Asas ini 
diperlakukan kembali oleh karena hukum adat yang menjiwai 
UUPA tidak mengenai asas accessie (peslekatan) yang ter- 
dapat dalam BW. Akan tetapi justru dalam praktek masyara
kat sehari-hari lebih banyak digunakan asas accessie ini, 
sebagai eontoh adalah jual-beli tanah harus sekaligus 
dengan bangunan yang ada di atasnya ajrau sebaliknya.

Sebenarnya antara kedua asas ini sudah dibicarakan. 
pada waktu seminar mengenai hukum jaminan yang diseleng- 
garakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen 
Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 
Gajah Mada dari tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 
di Yogyakarta. Di dalam seminar itu dibicarakan tentang - 
bagaimana mengatur hukuri benda yang mengenai tanah, sebab 
hukum benda nasional harus mengambil sikap yang tegas 
terhadap 2 macam prinsip atau asas dalam soal tanah 
yaitu, asas perlekatan dan asas pemisahan horisontal.

Temyata di antara para peserta tidak terdapat 
konsensus, karena ada peserta yang menganut dan mengan- 
jurkan asas perlekatan dan ada pula peserta yang mengan-
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jjurkan asas pemisahan horisontal* Masing-masing peserta - 
Baling mengemukakan argumentasi-argumentasi untuk mengu- 
attan dalil yang mereka anut* Para penganut asas perle
katan. mendasarkan pen&irian mereka pada keadaan senyata- 
nya dalam masyarakat, bahwa yang lazim dan normal adalah 
si pemilik tanah adalah jnga pemilik bangunan atau tanam- 
an yang terdapat di atas tanah tersebut. Sedangkan para 
penganut asas pemisahan horisontal mendasarkan pendirian 
mereka atas pertimbangan, bahwa kebutuhan masyafcakat itu 
sekarang dan di masa depan akan lebih terlayani apabila 
digunakan asas pemisahan horisontal yang dalam siBtem hu
kum benda memisahkan tanah dari benda-benda yang melekat 
di atas tanah tersebut.

Menghbdapi kesimpang-aiur an daripada pemakaian 
asas pemisahan horisontal dan asas accessie tersebut, ma~ 
salahnya adalah bagaimana cara mengatasinya apabila tim
bul kasus-kasus konkrit yang ter jadi dalam masyarakat 
sehingga dapat terpenuhi rasa keadilan? Dalam hal ini ba- 
nyak sarjana yang memberikan pendapat dan jalan keluamya 
antara lain, pendapat Boedi Harsono, S.H. dalam karangan- 
nya yang ber^udul "Pengetrapan aB&B pemisahan horisontal 
pada kasus-kasus konkritBeliau mengemukakan beberapa 
pendapat mengenai pengetrapan asas itu ialah, sebagai be- 
rikut :

&• karena asas itu belum dijabarkan menjadi norma hu
kum, maka timbul masalah bagaimana pengetrapannya 
pada kasus-kasus konkrit;
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b. pengetrapan asas itu tidak bersifat mutlak, mela- 
inkan adalah sesuai dengan sifat hukum adat. Jika.• 
pengetrapannya dilakukan secara konkrit relatif 
artinya bahwa dfengan memperhatikan faktor-faktox 
konkrit dan realita yang meliouti kasua yang diha- 
dapi selalu ada kemungkinan untuk mengadakan pe- 
nyimpangan-penyimpangan agar supaya penyelesaian- 
nya dapat memenuhi rasa keadilan.
Sesuai dengan pendapat Boedi Harsono tersebut 

di atas menurut hema$ aaya oleh karena asas tersebut be- 
lum dijabarkan menjadi norma hukum yang dapat mengatur 
seluruh masalah secara integral dan hanya merupakan suatu 
dasar atau landasan yang masih perlu diarahkan dan dikem- 
bangkan, maka tidaklah mutlak untuk menerapkan asas peni- 
sahan horisontal pada setiap masalah. .Hal ini sesuai pula 
dengan sifat hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang 
selalu bersikap prealistis dan selalu memper&atlkan pada 
kenyataan-kenyataan yang ada.

Jadi, dalam hubungan ini perlu kiranya kita ingat 
bahwa pengetrapan asas pemisahan horisontal dalam suatu 
masalah tidaklah bersifat mutlak melainkan dilakukan se
cara konkrit dan relatif. Artinya, dengan memperhatikan 
faktor-faktofc konkrit dan realita dalam suatu masalah yang 
dihadapi selalu ada kemungkinan untuk mengadakan penyim- 
pangan.

Pada umumnya di daerah pedesaan masih berlaku asas 
pemisahan horisontal antara tanah dan bangunannya. Berda- 
sarkan pada kenyataannya asas ini adalah sesuai dengan
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realita pedesaan sebab bangunan-bangunan yang dibuat dari 
kayu atau bambu dan didirikan tidak merupakan suatu kesa- 
tuan dengan tanahnya. Bahkan dengan mudah dapat dibongkar 
dan dipindahkan tanpa mengakibatkan banyak kerusakan. Se- 
dangkan di daerah perkotaan bangunan-bangunan sudah meru- 
pakan bangunan yang permanen. Walaupun demikian asas pe
misahan horisontal n&sih tetap diperlukan, tetapi tidak 
mutlak melainkan secara konkrit relatif. Bukankah asas 
pemisahan horisontal baru merupakan suatu asas dan belum 
merupakan suatu norma-norma atau peraturan yang dapat 
mengatur seluruh masalah secara integral, sehingga peng- 
etrapan asas pemisahan horisontal tersebut dalam rangka 
hukum kita sekarang ini tidak seharusnyalah diterapkan 
secara mutlak terhadap setiap kasus yang dihadapi*

Sebenarnya pihak pembentuk undang-undang telah 
membuat suatu ketentuan peralihan untuk menampung keadaan 
yang demikian itu dengan memperkenankan penyimpangan-pe- 
nyimpangan bila dianggap perlu dan bila peraturan-pera- 
turan yang baru tidak dapat menampung kebutuhan atau per- 
aturannya belum dibentuk. Hal ini dapat kita lihat dalaa 
pasal 58 Undang-undang Pokok Agraria :

selama peraturan-peraturan pelaksana undang-undang 
ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik 
yang tertulis aaupun yang tidak tertulis mengenai 
bumi, air serta kekayaen alan yang terkandung di da- 
lamnya dan hak-hak atas tanah, pang pada waktu mulai 
berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan dalam 
undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai 
dengan itu.
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Sesuai dengan ketentuan pasal 58 OTPA tersebut dan 
selama peraturan-peraturan serta pedoman pelaksanaan asas 
pemisahan horisontal tersebut belum diciptakan, maka 
praktek hukum yang hingga kini dianggap sementara masih 
tetap berlaku* Akan tetapi praktek hukum yang dijalankan 
seperti pengetrapan hukum adat pada umumnya dengan sendi- 
rinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangs a 
dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Atau 
dengan kata lain, asas pemisahan horisontal pada prinsip- 
nya masih dianut UUPA, sedangkan setiap penyimpangannya 
haruslah didsarkan pada kepentingan umum, bangsa dan ne- 
gaxa serta rasa keadilan dan kebenaran yang terkandung 
di dalam dasar falsafah bangsa kita yaitu Pancasila.

Dengan demikian, jaminan dan kepastian hukum oung- 
kin menjadi kurang, akan tetapi penyelesaiannya dapat ne- 
menuhi rasa keadilan yang pada hakekatnya merupakan tu^u- 
an dari hukum yang dilaksanakan itu.
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B A B  V 
PENUTUP

1. Kesimpulan
Bari uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah di-

simpulkan, bahwa :
a. asas pemisahan horisontal adalah suatu asas yang ter- 

dapat dalam hukum adat sebagai hufcua Indonesia asli 
dan tidak tertulis y yang pada pokoknya memisabkan hak 
milik atas tanah dan bangunan/tanaman yang ada di atas- 
nya*

b. asas pemisahan horisontal di Indonesia sudah dikenal 
dan dipraktekkan jauh sebelum dibentuk Undang-undnng 
Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, baik 
oleh hukum adat maupun oleh hukum barat yang berlaku 
di Indonesia;

c. sesuai dengan bunyi pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa 
hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 
angkasa adalah hukum adat# Hukum adat mengenai asas 
pemisahan horisontal dan sejalan dengan hukum adat ini 
noka UUPA juga mengenai dan menganut asas pemisahan 
horisontal;

d. berdasarkan bunyi pasal 5 UUPA tersebut, UUPA dinyata- 
kan mengenai dan menganut asas pemisahan horisontal 
tetapi dalam praktek ternyata banyak penyimpangannya 
yang pada pokoknya mengutamakan kesatuan antara tanah

3*
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dan 'bangunan yang ada di atasnya. Pi dalam hukum eropa 
prinsip ini disebut asas accessie (perlekatan);

e. untuk menegaskan asas mana yang berlaku, Badan Peobi- 
naan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama 
mengadakan seminar dengan Fakultas Hukum Universitas 
G&jJah Mada pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 
1978 di Togyakarta, tetapi pada akhir keputusan di ant 
tkra_para peserta tidak tercapai kata sepakat. Dan 
sampai saat ini terdapat kesimpang-siuran terhadap pe~ 
makaian asas pemisahan horisontal atau asas accessie.

2. Saran
Karena hal-hal tersebut di atas, maka pada kesem- 

patan ini saya ingin mengajukan saran-saran sebagai beri- 
kut :
a. untuk kepastian hukum teshadap pemakaian asas pemisah- 

an horisontal antara tanah dan bangunan yang ada di a- 
tasnya, hendaknya pemerintah segera menegaskan dengan 
nuengeluarkan peraturan perundangan;

b. agar penggunaan asas pemisahan horisontal sebagai sa- 
rana untuk menuju kepada kepastian hukum tidak disa- 
lahgunakan, maka penggunaannya haruslah didaaarkan pa
da kepentingan umum, bangsa, dan negara serta rasa ke
adilan dan kebenaran yang terkandung di dalam dasar 
falsafeh Pancasila;

c. selama peraturan perundangan tersebut belum dibentuk 
maka untuk mengatasi; kesimpang-siuran penggunaan asas
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pemisahan horisontal hendaknya dicari jalan kelnaraya 
dengan tetap berpegangan pada prinsip fundamental da
lam pasal 5 undang-undang Pokok Agraria serta penge— 
trapannya dilakukan secara konkrit dan relatif.
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CONTOH AKTA FIDUCIA ATAS BAHGUNAH 

(PERJANJIAN ACCESSOIR)

BANK RAKYAT INDONESIA Model 8?
Cabang ;

PERSETUJUAN PINJAM UANG
dengan tanggungan penyerahan hak 
milik atas kepercayaan (fiduciare 
eigendomsoverdracht) bagi bangunan- 
bangunan.

Yang bertanda tangan di bawah ini :
I....................... tinggal dan menjadi Kepala Ca-

bang Bank Rakyat Indonesia d i .............. . dalam
hal persetujuan ini mewakili Direksi Bank Rakyat Indo-' • • j.' ‘ r
neaia ataskekuatan Surat Kuasa tertanggal ...........
No.......yang dibuat oleh notaris *...... dan oleh

karena itu berdasarkan undang-unhang nomer 21 tahun 
1968, Lembaran Negara nomer 7^ tahun 1968, bertindak 
untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia selanjutnya 
disebut juga Bank :

XI.1)

o) dengan ini menggabungkan diri masing-maeing untuk 
memikul hutang sejumlah dibawah ini atau segala 
hutang yang akan ditimbulkan karena persetujuan
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ini, jadi berarti bahwa baik semua bersama-sama
38

maupun seorang demi seorang atau khusus salah se-
orang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk).
Selanjutnya dinamakan juga yang berhutang atau pe-
ngambil kredit; menerangkan telah membuat perjan- 
jian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

pasal 1.
Bagi perjanjian ini berlaku semua aturan-aturan

4f V  » •/ *' *■*. •

yang dapat dilakukan yang disebut dalam "Syarat-syarat 
pemberian uang muka dan kredit oleh Algemeene^VoIkBcre 
dietbank" seperti yang ditetapkan di hadapan dan disimpan 
(gedeponeerd) pada notaris Mr.A.HCVan Ophuysen di Jakarta 
dengan akta notareris tertanggal 8'Desember 1934 No. 19 
dan tertanggal 5 September 1938 No. 12, yang oleh Bank di
tetapkan sebagai syaratriya pula dalam pemberian kredit 
dan uang muka. Syarat-syarat perjanjian ini telah diketa- 
hui dan disetujui oleh pengambil kredit.

Pasal 2
Yang berhutang mengakui telah menerima dari Bank 

sebagai pinjaman dan oleh karena itu menjadi berhutang
kepadanya uang Rp. ......... (dengan huruf.^.
. ♦.) yang dibayarkan kepadanya dengan tunai.

Yang berhutang berjanji kepada Bank akan mengemba- 
likan uang pinjaman tersebut menutut ketentuan di bawah 
ini :

Atas pinjaman ini yang berhutang harus membayar
kepada Bank provisi pinjaman sejumlah Rp............. **
(dengan huruf ......................... ..........
yang sudah dibayarnya, dan untuk pembayaran provisi pin-
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jaman itu surat akta ini dipergunakan sebagai tanda buk- 
ti.

Atas pinjaman ini mengambil kredit harus membayar
bunga kepada Bank sebesar ..... % setahun, selambat-lam-
batnya pada akhir tiap-tiap......... *............

FIDECIA ATAS BAHGUHAtf DI ATAS PEKAHAUGAN
Pasal 3

Tang berhutang menerangkan dengan ini, bahwa ia 
menyerahkan sebagai eigendom atas kepercayaan (in fidu- 
ciaren eigendom) kepada Bank sebagai tanggungan dari hu-
tangnya pada Bank yang timbul karena £ersetujuan ini atau\ . •/
yang timbul katena lain-l%in hal yang bertalian dengan 
persetujuan ini, bangunan (-bangunan) yang terletak 
di pekarangan (-pekarangan) tersebut di bawah ini :

39

Penyerahan sebagai eigendom atas. kepercayaan ini"'—diterima baik oleh Bank.
Pekarangan (-pekarangan) ini merupakan bagian dari

terletak di .................... ....................
Berhubung dengan perjanjian tersebut di atas, maka 

dengan ini yang berhutang menyerahkan juga kepada Bank 
segala hak-hak yang ada padanya atas pekarangan (-peka
rangan) tersebut, yaitu pekarangan (-pekarangan.) yang se
karang oleh pemiliknya atau penguasanya yaitu......*•••

disewakan kepada pengambil kredit dengan uang sewa *.
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Bp, .......................  sfcbulan
Rp* ....................... sebulan
Rp.............. ..........sebulan
Bank menyatakan pula menerima baik penyerahan itu*

Menurut keterangan tertanggal................ ..
(yang....................... ...) telah menyetujuis
penyerahan hak sewa ini*

Pasal 4
Bnat selama waktu yang tidak ditentukan, dengan 

ini Bank memberikan secara pinjam pakai (bruiklen) kepada 
pengambil kredit bangunan (-bangunan) tersebut pasal 
di atas, pinjam pakai mana berakhir ;

a# pada saat hutang tersebut atau sisanya dapat dita- 
gih;

b# setelah bangunan (-bangunan) itu diserahkan kemba- 
li oleh Bank pengambil kredit menurut aturan dalam 
pasal 19 ayat ke 2 dari syarat-syarat tersebut 
pada pasal 1,
Semenjak saat persetujuan ini di tanda tangani yang 

berhutang tidak lagi menguasai bangunan (-bangunan) itu 
sebagai pemilik, akan tetapi sebagai orang yang menguasai 
secara pinjam pakai (bruikleener).

pasal 5

Selanjutnya yang berhutang mengaku bahwa perjanji
an dalam pasal-pasal 15 s/d 19'dan dalanTpasal-pasal 25 
s/d 28 dari "syarat-syarat” tersebut dalam pasal 1 berla
ku bagi penyerahan eigendom atas kepercayaan (fiduciare 
eigendoms-overdracht) tersebut.

Bila telah diberitahukan kepada pengambil kredit, 
bahwa Bank bemiat’untuk menagih hutang itu maka jika 
hutang pengambil kredit tidak dibayat lunas dalam waktu 
yang layak menurut pertimbangan Bank dengan mengingat

40
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eerta mempertimbangkan keadaan-keadaan bank akan menjual 
barang-barang yang diserabkan kepadanya secara fiducia 
itu di muka umum dengan cara-cara dan syarat yang diten- 
tukan oleh Bank.

Pendapatan bersih akan dipergunakan untuk penba- 
yaran hutang pengambil kredit kepada Bank sedangkan jika 
sesudah pembayaran ini masib ada sisanya, sisa itu akan 
diberikan oleb Bank kepada penganbil kredit.

Pasal 6
Menurut pasal 16 dari "eyarat-syaratn tersebut da- 

lan pasal 1 maka apa yang diserabkan sebagai eigendoo 
atas kepercayaan tersebut akan dimasukkan asuransi kebs- 
karan dengan jumlah Bp. .................

Pasal 7
Selembar dari syarat-syarat yang sudah dioetak 

dilampirkan pada surat persetujuan ini.
Pasal 8

Untbk menambah tanggungen, supaya hutang si peng
ambil kredit pada Bank dibayar sepenuhnya baik hutang 
yang ditimbulkan karena perjnnjian ini atau karena alasan 
lain ataupun yang boleh jadi timbul pada suatu ketika
maka dengan akte tanggal.... ......... No.
yang dibuat dihadapan .............. . di •
telah dipasang atas barang-barang yang
tersebut dalam akte itu.

Pasal 9
Tang berhutang memilih tempat tinggal yang tidak 

berubah-ubah (domicilie) dalam hal persetujuan jpj. dan 
dalam hal yang berhubungan dengan segala akibatnya di Pa- 
nitera Pengadilan Hegeri di ............ ............. .

tgl
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tanggal .... 19
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II I
Bank Rakyat Indonesia Yang berhutang

Kepela Oabang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ..........
*.............. d i ............... menerangkan bahwa
saya sudah menjelaskan bunyinya akte ini kepada ........
.........................  yang diperkenalakan kepada
saya, kemudian di hadapan saya ........................
tersebut menaruh tanda tangannya (cap jari) psxla akte ini.
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*3
CONTOH PERSETUJTJAfl PEMILIK TAUAH

FIDUCIA ATAS BAKGUKAU Model 106
DI ATAS TANAH HAK SEWA

Kepada yth.
Sdr* Pemimpin Cabang 
Bank Hakyat Indonesia 
di

Berhubung dengan persetujuan antara Bank Hakyat
Indonesia dengan 1) ............ ......... ............
berumah di ....................... dalam mana Bank Rak-

kepada ...... .......... dengan perjanjian bahwa
.....................• •••• akan menyerahkan sebagai
eigendom atas kepercayaan (fiducia) kepada Bank, Begala 
bangunan (-bangunan) tersebut terletak, maka ka&£ yang 
mempunyai hak atas pekarangan tersebut dengan ini member 
ritahukan bahwa kami dapat menyetujui penyerahan tersebut.

Jikalau persetujuan antara Bank dengan ..........
tersebut jadi sebelumnya............................. .
maka kami dapat menyetujuinya pula Bank Rakyat Indonesia 
mengoper hak sewa atas tanah pekarangan tersebut selama 
Bank mempunyai hak milik atas kepercayaan terhadap 
bangunan (-bangunan) tersebut di ates tadi, dengan per- 
janjian-perjanjian sewa yang sama (jadi uang sewaan) te
tap sebesar Rp.................... sebulan, dan juga ji
kalau Bank Rakyat Indonesia harus menjual bangunan (-bang—. 
unan)tersebut, kami sanggup juga meneruskan perjanjian- 
perjanjian sewa itu kepada si pembeli dengan syarat-
syarat yang sama seperti yang sejalan dengan...........
............*...............  sekarang.

tanggal
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