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BAB I 
PENDAHULUAN

1. permasalahan Latar Belakang dan Rumusannya

Tanah sebagai suatu karunia Tuhan Yang Mahaesa me- 
rupakan sumber daya kehidupan dan penghidupan manusia yang 
sangat penting, oleh karena itu harus dapat memberi manfaat 
dan kegunaan yang sangat besar, oleh karena di satu pihak 
tersedianya tanah yang serba terbatas, sedang di pihak lain 
jumlah pertambahan penduduk berlangGung terus dengan cepat.

Begitu pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia 
dan cepatnya laju pertambahan jumlah penduduk, serta dalam 
rangka mewujudkan cita-cita mencapai sebesar-besar kemak- 
muran rakyat dalam arti. kebahagiaan, kesejahteraan dan ke- 
merdekaan dalam maeyarakat dan negara hukum Indonesia yang 
merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur, maka negara se
bagai suatu organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang ter- 
tinggi, mempunyai hak menguasai burai, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah ditegas- 
kan dalam UUD pasal 33 ayat 3 • Hak menguasai di sini
bukan berarti memiliki, tetapi berarti bahwa Negara seba
gai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, diberi wewenang 
untuk raengatur sesuatu yang berkenaan dengan tanah.

Adanya Proklamasi Kemerdekaan 1? Agustus 1%5 P©- 
merintahan Belanda dihapuskan dari burai Indonesia dan ter- 
bentuklah suatu bangsa dan negara yang merdeka dan ber
daulat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-
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2

dasarkan Pancasila. Seharusnya 6ejak saat itu terhapus pula 
segala peraturan hukum kolonial termasuk hukum agraria, dan 
dirombak atau diganti dengan hukum nasional yang sesuai de- 
ngan alam kemerdekaan.

Hal yang demikian ini tida-k raungkin sekaligus, tetapi 
harus bertahap. Untuk menghindarkan pertentangan-pertentangan, 
maka dalam Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945 
disebutkan: "Segala badan negara dan peraturan yang maeih 
ada maeih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar ini". Sudah barang tentu berla- 
kunya badan-badan negara dan peraturan ini harus disesuaikan 
dengan alam kemerdekaan dan falsafah negara yang berlaku, 
demikian pula mengenai politik dan hukum agraria, oleh ka- 
rena itu, maka sejak tanggal 24 September I960 itu hukum 
agraria kolonial tidak berlaku lagi dan diganti dengan hu
kum agraria nasional yaitu dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun I960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA). Karena UlIPA itu hanya mengatur mengenai pokok-pokok- 
nya saja, maka peraturan-peraturan pelaksanaan hukum agraria 
yang lama masih tetap berlaku untuk menjaga jangan sampai 
terjadi kekosongan hukum.

UUPA sesuai dengan namanya merupakan pokok atau in- 
duk daripada perundang-undangan agraria di Indonesia yang 
bersifat nasional formal dan nasional materiil.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Negara 
sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, mempunyai
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wewenang untuk mengatur sesuatu yang berkenaan dengan tanah, 
hak menguasai dari Negara tersebut salah satu diantaranya 
adalah meraberi wewenang kepada Negara untuk raenentukan dan 
mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan- 
perbuatan hukum raengenai bumi, air, dan ruang angkasa (pasal
2 ayat 2 sub c UUPA). Berdasarkan ketentuan ini pemerintah 
sebagai wakil negara dapat menetapkan hak-hak atas tanah 
yang dapat dipunyai oleh seseorang.

Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipu
nyai oleh orang-orang baik sendirl maupun bersama-sama de
ngan orang-orang lain serta badan-badan hukum salah satunya 
adalah hak guna usaha (pasal 16 ayat 1 sub b UUPA).

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah 
yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana 
tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, peri- 
kanan atau peternakan.

Untuk raemperoleh hak atas tanah tersebut, maka pemo- 
hon harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang tersebut 
dalam pasal-pasal UUPA dan peraturan pelaksanaannya•

Dalam skripsi ini saya akan mencoba membahas/menin- 
jau raengenai perolehan hak guna usaha menurut UUPA dengan 
raembandingkannya dengan perolehan hak guna usaha dalam rang- 
ka penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1967 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980, 
yang perolehannya serta peraturannya berbeda dengan UUPA.

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki kekayaan
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alam yang melimpah sebagai karunia Tuhan Yang Mahaesa, ke- 
kayaan alam tersebut merupakan kekuatan ekonomi potensiil 
yang terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang be- 
lum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil yang an- 
tara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal pengalaman, 
skill, managerial, dan tehnologi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran 
rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka ea- 
lah eatu penekanan dari Pemerintah adalah peningkatan pern- 
bangunan ekonomi, berarti pengolahan kekuatan ekonomi po
tensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman 
modal, penggunaan tehnologi, penarabahan pengetahuan, pe
ningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, 
dan managemen, tetapi dengan mengingat bahwa pembangunan 
lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didaearkan pada 
kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia.

Asas yang mendasarkan kepada kemampuan serta kesang- 
gupan sendiri tidak boleh tnenimbulkan keseganan untuk me- 
manfaatkan potensi, modal, tehnologi dan skill yang terse- 
dia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar di- 
abdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibat- 
kan ketergantungan terhadap luar negeri. Dengan demikian, 
penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimum 
untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta di- 
gunakan dalam bidang-bidang serta sektor-sektor yang dalam 
waktu dekat belum ada atau tidak dapat dilaksanakan oleh

J i- X Ilk
- - - .

/.iALANOOA"
S U R A B A Y A
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modal Indonesia sendirx, Salah satu bidang yang dapat di- 
tingkatkan melalui penanaman modal asing adalah misalnya 
bidang pertanian, dengan potensi dari luar negeri dan de
ngan melihat latar belakang rakyat Indonesia yang mayori- 
tas kehidupannya berasal dari pertanian (masyarakat agra- 
ris), maka peningkatan pembangunan pertanian akan menjang- 
kau antara lain :

a. memenuhi sendiri kebutuhan bahan pangan bagi selu- 
ruh rakyat Indonesia ;

b. memenuhi kesempatan yang baik untuk meningkatkan/ 
menggiatkan ekspor bahan pangan ke negara-negara 
yang memerlukannya .

Pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan hal ter
sebut, Pemerintah membuka kemungkinan untuk dapat melaksa- 
nakan agribisnis pada lahan-lahan luas yang memerlukan per- 
alatan yang serba mutakhir, tenaga dan pengalaman yang cu- 
kup, maka oleh karena itu Pemerintah telah memberikan ke- 
sempatan-kesempatan kepada pihak pemilik modal asing untuk 
menanamkan modalnya di bidang pertanian,

Sebelum masuk lebih lanjut pada materi, maka perlu 
saya jelaskan lebih dahulu apa yang diraaksud dengan pena- 
naman modal asing.

Penanaman modal asing menurut Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing :
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Pasal 1
Pengertian Penanaman Modal Asing di dalam undang-undang 
ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara lang- 
sung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan- 
ketentuan undang-undang ini yang digunakan untuk menja- 
lankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik 
modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman 
modal terBebut.
Pasal 2
Pengertian Modal Asing dalam undang-undang ini adalah :

a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan 
bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan 
persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan 
perusahaan di Indonesia ;

b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan- 
penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan 
yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indo
nesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai 
dari kekayaan devisa Indonesia ;

c. bagian dari hasil Perusahaan yang berdasarkan 
undang-undang ini diperkenankan ditransfer, te- 
tapi dipergunakan untuk raembiayai perusahaan di 
Indonesia.

Sebagai realitas pelaksanaan dari penanaman modal 
asing, maka untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia 
mereka harus memenuhi beberapa syarat antara lain adalah
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para penanam modal asing itu diwajibkan membentuk 6uatu 
badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia, hal ini dimak6Udkan untuk mendapat ketegasan 
mengenai status hukumnya yaitu badan hukum Indonesia yang 
tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat 
ketegasan tentang modal yang ditanam di Indonesia.
Di samping raasalah status badan hukum, untuk sampai pada 
pelaksanaan/pengoperasian usaha, para penanam modal asing 
tersebut meraerlukan sebidang tanah yang akan digunakan se
bagai tempat kedudukan guna keperluan usahanya.

Untuk lebih meraberikan kepastian hukum dan jaminan 
perlindungan akan usahanya itu, maka dalam hal ini Pemerin
tah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan 
yang dapat menunjang usahanya, dan hak atas tanah apa saja 
yang dapat diberikan dalam rangka penanaman modal asing 
tersebut. Hak-hak atas tanah yang,dapat mereka miliki an- 
tara lain adalah hak guna usaha, hak guna bangunan dan 
hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku, te- 
tapi dalam skripsi saya ini, saya hanya membahas tentang 
hak guna usaha saja dalam rangka penanamaiL modal asing.

Bentuk peraturan perundangan yang mengatur tentang 
penanaman modal asing antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor .1 
Tahun 1967 ;
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang 
Jangka Waktu Ijin Perusahaan Penanaman Modal Asing ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Ta
hun 1985 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan 
Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun I98O tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha 
dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam 
Rangka Penanaman Modal Asing ;
Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 10/SK/1985, tentang Tata Cara Permohonan Per- 
setujuan dan Fasilitas Penanamani Modal Dalam Negeri 
dan Penanaman Modal Asing ;

6. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor ll/SK/1986, tentang Tata Cara Pengawasan dan 
Pengendalian Penanaman Modal.

Dengan demikian, dengan adanya peraturan perundang-undangan 
yang tegas, maka hal ini akan menghindarkan adanya keragu- 
raguan dari pihak penanam modal asing, serta adanya jaminan/ 
perlindungan dari pemerintah mengenai syarat/proeedur yang 
benar untuk mengajukan permohonan persetujuan penanaman 
modal, berapa jangka waktu yang harus diperhatikan dalam 
rangka penanaman modal asing, hak atas tanah apa saja yang 
dapat diminta, serta kewajibah apa saja yang harus diper
hatikan sehiiigga badan usaha tersebut dapat melangeungkan 
usahanya sampai batas waktu yang telah ditentukaa.
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Rumusan Permasalahan
Kiranya dari hal-hal yang telah eaya sebut di atas 

dapat eaya rumuskan beberapa permasalahan, antara lain se
bagai berikut :

1. syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar 
dapat memperoleh hak guna ueaha menurut UUPA ? ;

2. syarat-syarat apa saja yang harue dipenuhi untuk 
dapat memperoleh hak guna usaha dalam rangka pena
naman modal asing berdasarkan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1967, maupun berdasarkan Keputusam Presiden 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980 ? ;

3* Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi 
dan diperhatikan setelah hak atae tanah mereka 
peroleh/setelah ueaha mereka mulai berjalan eehing- 
ga hak atas tanah tersebut tidak dicabut ?

2. Pen.jelasan Judul
Untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang ju

dul skripsi ini, maka saya perlu menjelaskan maksud serta 
beberapa perkataan dalam rangkaian judul tersebut.

Judul skripsi ini adalah "TINJAUAN PEROLEHAN HAK 
GUNA USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING"

Hak guna usaha merupakan euatu hak untuk mengusaha- 
kan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu 
tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peter- 
nakan (pasal 28 ayat 1 Undang-Hndang Pokok Agraria).

Syarat untuk dapat memperoleh hak guna usaha yaitu
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warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sehingga 
menjadi permasalahan bagi saya bagaimana "perolehan" hak 
guna usaha apabila ada orang asing yang ingin mendapat- 
kannya.
•’Perolehan" menurut arti katanya adalah barang apa yang 
diperoleh^, menurut penafsiran saya barang yang diperoleh- 
nya adalah hak, yaitu hak atas tanah (hak guna usaha).

Dan dari hal-hal yang telah saya uraikan tersebut 
di atas, maka saya menganggap perlu untuk mengadakan 
"tinjauan" yaitu untuk mengemukakan pandangan, pendapat 
(seeudah menyelidiki, mempelajari baik melalui literatur- 
literatur yang tersedia, dari peraturan perundang-undangan, 
dari perkuliahan yang pernah saya peroleh, maupun dari 
wawancara dengan instansi yang terkait/berkepentingan 
untuk itu)2 .

Sedangkaa "dalam rangka penanaman modal asing" di 
sini maksudnya adalah karena pemerintah telah membuka 
pintu yang selebar-lebarnya untuk masuknya para penanam 
modal khususnya penanam modal asing untuk ikut berperan 
meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia misalnya 
dengan ikut mengembangkan bidang usaha/potensi yang ada 
yaitu dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesiat 
cet, V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 685*

2Ibid.. h. 1078
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karena yang menjadi sasaran pokok penanaman modal dalam 
garis besamya meliputi :

a. peningkatan produksi ;
b. penciptaan kesempatan kerja ; J

c. pemerataan pendapatan ; ^

d. pemanfaatan sumber-sumber daya (alam dan manusia)
%e. penyempurnaan struktur Industrie

3* Alasan Pemllihan Judul

Saya memilih judul tersebut di atas karena menurut 
saya adanya banyak hal yang belum diketahui oleh khalayak 
umum bagaimana prosedur memperoleh hak guna usaha bagi 
orang asing dalam rangka penanaman modal asing*

Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang ter- 
tinggi mempunyai hak menguasai, dalam arti mengatur kegu- 
naan dan peruntukan tanah yang dianggap sebagai kebutuhan 
vital karena dengan melihat pada kenyataan bahwa tanah se
bagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia dari dia 
lahir sampai mati memberi manfaat dan kegunaan yang besar 
yang tanah itu sendiri makin lama makin berkurang karena 
pertambahan jumlah penduduk yang begitu pesat yang ber- 
saing dengan pembangunan ekonomi yang juga memerlukan ada
nya tanah.

Kekayaan alam yang terbesar di seluruh wilayah In

11

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jawa Timur* 
Kebljaksanaan Dan Implementasl Penanaman Modal (PMDN/TOA) 
I>j~3a^~ftiiimr. Surabaya. 1989» h. 6.

3
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donesia yang merupakan karunia Tuhan Yang Mahaesa, adalah 
merupakan potensi kekuatan ekonomi, namun demlklan karena
dalam hal ini Indonesia kekurangan akan adanya modal, penga- 
laraan, pengetahuan serta tehnologi, maka tidak menutup ke- 
mungkinan untuk mengarabil alih modal, pengalaman, pengeta
huan serta tehnologi yang ada di luar negeri untuk dialih- 
kan ke Indonesia melalui penanaman modal asing.

Para penanam modal asing sendiri yang akan berusaha 
di Indonesia juga memerlukan eebidang tanah, oleh karena 
Indonesia menganut paham/asas kebangsaan, maka para penanam 
modal asing tersebut harus raembentuk Badan Hukum Indonesia 
dahulu baru dapat memperoleh hak atas tanah, apakah itu 
hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai.

Sebelum sampai pada perolehan hak atas tanah terse
but, maka para penanam modal asing itu harus mengajukan 
suatu permohonan persetujuan Presiden dahulu guna dapat be
rusaha di Indonesia, yang prosedur/tata caranya telah dite- 
tapkan berdasarkan peraturan tersendiri yang berbeda sekali 
dengan perolehan hak atas tanah menurut UUPA, hal inilah 
yang mendorong saya untuk menulis skripsi dalam bidang ini.

Tujuan Penulisaa
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. ikut memberikan surabangan pemikiran dalam membahas 
masalah-masalah yang sering kita temui di dalam ma~ 
6yarakat yang awam dalam hukum tanah, dalam hal ini 
mengenai tanah hak guna usaha, khususnya bagi orang
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asing yang akan menanamkan modalnya dan berusaha 
di Indonesia ;

2. untuk lebih mendalami pengetahuan teoritis maupun
praktis perbedaan antara UUPA dengan peraturan perun
dangan lain yang mengatur tentang penanaman modal 
asing ;

3* untuk menambah kazanah perbendaharaan perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan perpusta
kaan Universitas Airlangga ;

4* untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5* Metodologl
a. Pendekatan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini, sesuai dengan judul yang 
saya ajukan dan materi yang saya bahas, maka saya meninjau 
permasalahan yang timbul dengan berdasarkan ;

1* aspek yuridis formalf yaitu secara studi kepustakaan 
dengan mendasarkan literatur-literatur yang ada* 
serta peraturan-peraturan yang ada bagi pelaksanaan 
penanaman modal asing ;

2. berdasarkan aspek praktis, yaitu melalui wawancara 
langsung, bagaimana penanaman modal asing tersebut 
dapat diberikan hingga akhirnya dapat berlangsung* 
Sumber Data
Bahan penulisan saya peroleh dari bahan kepustakaan 

yaitu berupa literatur-literatur, peraturan perundang-un- 
dangan, serta bahan tertulis lainnya dan dengan mengadakan

13
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wawancara langsung dengan Kepala Seksi Promosi Badan Koor
dinasi Penanaman Modal Daerah Jawa Timur«

c . Erosedur_JPengumpulan dan Pengolahan Data
Tehnik pengumpulan data yang saya pergunakan adalah 

dengan melakukan wawancara langGung dan data kepustakaan. 
Setelah data dikumpulkan baik dari literatur-literatur, 
hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang ada, 
data-data tersebut kemudian diolah dan dikerjakan untuk mem
ber! jawab terhadap masalah yang diajukan dalam penulisan 
skripsi ini.

d. Analisa Data
Data yang diperoleh akan dipilah-pilahkan sesuai 

dengan permasalahan yang ditulis serta dianalisa dengan 
berdasarkan metoda komparatif yaitu membandingkan data yang 
diperoleh dari segi teoritis dengan data dari hasil wawan
cara •

6. Pertanggungjawaban Sistematika
Sistematika penulisan skripsi ini adalah saya bagi 

dalam lima bab.
Pendahuluan Baya letakkan dalam Bab I, karena pada umumnya 
pendahuluan memberikan gambaran secara umura dan menyeluruh 
mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan 
sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti isi bab-bab 
selanjutnya.

Perolehan hak guna usaha menurut UUPA saya tempatkan 
dalam Bab II, karena bab inilah yang nantinya akan menjadi 
titik tolak bahan pembanding bab-bab selanjutnya•

liv
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Perolehan hak guna usaha dalam rangka penanaman 
modal asing saya letakkan dalam Bab III, karena dalam 
Bab III ini merupakan topik utama dari permasalahan skripsi 
ini, sehingga merupakan hasil perbandingan dari Bab II.

Perolehan hak guna usaha dalam rangka penanaman 
modal asing berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indo
nesia Nomor 23 Tahun 1980 saya letakkan dalam Bab IV, ka
rena dalam bab ini saya mencoba sekali lagi untuk memban- 
dingkan perolehan hak guna usaha dengan cara lain, tetapi 
tetap berdasar pada bab-bab yang terdahulu (Bab II dan 
Bab III).

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran saya le
takkan dalam Bab V, karena bab ini merupakan bab yang di- 
harapkan dapat menutup keleraahan atau kekurangan dari ma- 
salah-masalah yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, 
dengan demikian para pembaca dapat mengetahui apa yang di- 
permasalahkan dalam skripsi ini.
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HAK GUNA USAHA MENURUT UUPA

1* Pengertian Hak Guna Usaha
Hak guna U6aha sebagai salah satu hak atas tanah 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 16 ayat 1 
Undang-undang Pokok Agraria merupakan suatu hak yang dia- 
dakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ewasa ini yang 
hak itu tidak bersumber pada Hukum Adat, tetapi hak guna 
usaha itupun bukan hak erfpacht yang diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata terjadinya karena Penetapan Pe- 
merintah seperti yang telah ditentukan oleh pasal 31 UUPA.

Hak guna usaha merupakan suatu hak untuk mengueaha- 
kan tanah yang dikuasal langsung oleh Negara selama jangka 
waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, dan 
peternakan. Dengan demikian, pemberian hak guna usaha se
suai dengan tujuan penggunaan tanah yaitu terbatas pada 
usaha pertanian termasuk perkebunan, perikanan, dan peter
nakan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan 
didirikannya bangunan-bangunan di atas tanah tersebut se
lama berkaitan langsung dengan perusahaan yang bersangkutan.

Hak guna usaha merupakan suatu hak atas tanah, bu
kan hak agraria, dengan demikian, maka pemegang hak guna 
usaha hanya mempunyai wewenang untuk mengusahakan tanah 
tersebut/hanya diberi wewenang untuk mengusahakan atau 
mengelola kekayaan alam yang tersedia*

BAB II

16
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2. Subvek dan Obvek Hak Guna Usaha
Syarat-syarat untuk memperoleh hak guna usaha me

nurut pasal 30 ayat 1 UUPA adalah warganegara Indonesia 
atau badan hukum yang didirikan menurut hukura Indonesia 
serta berkedudukan di Indonesia. Dengan demikian, maka 
badan-badan hukum yang tidak didirikan menurut hukum In
donesia ataupun tidak berkedudukan di Indonesia tidak di- 
perbolehkan memperoleh hak guna usaha,

Selain itu, telah dijelaskan di dalam penjelasan 
pasal 30 Undang-undang Pokok Agraria bahwa badan hukum yang 
dapat memperoleh hak guna usaha hanyalah badan-badan hukura 
yang bermodal nasional progresip, baik asli maupun tidak 
asli. Badan hukum yang bermodal nasional progresip mengan- 
dung pengertian bahwa badan hukum tersebut mengabdi pada 
kepentingan rakyat tidak semata-mata hanya bertujuan men- 
cari keuntungan pribadi tanpa raengingat kepentingan rakyat 
atau masyarakat.

Bagi badan hukura asing, hak guna usaha diberikan 
jika meraang hal itu diperlukan oleh undang-undang yang me
ngatur pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55 
ayat 2 UUPA). Peraturan yang mengatur pembangunan nasional 
berencana dalam hal ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/ 
MPRS/196O tentang Garis Besar Pola Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana Tahapan Tahun Pertaraa 1961-1969.

Obyek hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
TINJAUAN PEROLEHAN HAK GUNA USAHA 
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

K. IRA W. KUSUMA



18

pasal 28 ayat 1 UUPA, dengan ketentuan tersebut jelaslah 
bahwa hak guna usaha tidak dapat diberikan atas tanah hak 
milik, di samping itu hak guna usaha ini diberikan untuk 
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan yang dija- 
lankan secara besar-besaran, karena itu ditentukan bahwa 
luas tanah bersangkutan harus sekurang-kurangnya 5 hektar, 
dengan demikian jika tanah hak guna usaha tadi diberikan 
atas tanah hak milik, maka hal ini akan bertentangan dengan 
pasal 10 UUPA yang dalam pasal tersebut telah ditentukan 
bahwa pada asasnya tanah pertanian itu wajib dikerjakan 
atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya dan 
untuk jangka waktunya juga telah ditentukan bahwa hak guna 
usaha diberikan untuk waktu paling sedikit 2.3 tahun yang 
raasih ada kemungkinan untuk diperpanjang lagi, sehingga 
kalau benar bahwa tanah yang akan diberikan itu tanah hak 
milik, raaka ini akan menimbulkan pemisahan tanah dengan 
pemiliknya untuk waktu yang cukup lama.

Luas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha 
luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa 
jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi 
modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik sesuai 
dengan perkembangan jaman (pasal 28 ayat 2 UUPA).

Hak guna usaha ini diberikan untuk perusahaan per
tanian, perikanan atau peternakan yang dijalankan secara 
beear-besaran, karena itu ditentukan bahwa luas tanah ber-, 
sangkutan harus sekurang-kurangnya 5 hektar, dan hak guna
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usaha ini juga dapat diberikan untuk luas tanah yang raen- 
capai 25 hektar atau lebih, maka ditentukan bahv/a harus 
ada investasi yang layak dan tehnik perusahaan yang baik. 
Satu dan lain untuk mendorong supaya pemakaian dan pengua- 
saan tanah dilakukan seefisien-efisiennya.
Ketentuan bahwa tanah-tanah yang 25 hektar atau lebih luas- 
nya, memerlukan investasi modal yang layak dan tehnik pe
rusahaan yang baik tidak berarti bahwa tanah-tanah yang ti
dak luas itu boleh diusahakan secara tidak baik, dalam hal 
demikian hak guna usaha dapat dicabut (pasal 3 k UUPA).

3• Jangka Waktu dan Hapusnva Hak Guna Usaha
Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling 

lama 25 tahun, hal ini disebabkan karena pada lazimnya hak 
ini diberikan untuk tujuan pertanian, perikanan atau peter- 
nakan secara besar-besaran, maka diperlukan jangka waktu 
yang cukup lama bagi usaha tersebut supaya dapat benar- 
benar memberikan hasil.

Hak guna usaha untuk perusahaan yang memerlukan wak
tu yang lebih lama, misalnya tanaman kelapa sawit, dapat 
diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, 
dan atas permintaan pemegang hak dan raengingat keadaan pe- 
rusahaaanya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan 
waktu paling lama 25 tahun. Dengan demikian, dengan meli- 
hat ketentuan pasal 29 UUPA, maka hak guna usaha ini da
pat diberikan untuk v/aktu 25 tahun/35 tahun pertama kalinya 
dan kemudian dapat diperpanjang lagi untuk masa 25 tahun
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yang berarti total waktu hak guna usaha tersebut adalah 
60 tahun.

Untuk jangka waktu perpanjangan ini seandainya juga 
telah berakhir, maka sebagai upaya yang dapat diberikan 
adalah dengan memperpanjang atau raemperbarui haknya yang 
telah berakhir itu, tentu saja dengan syarat-syarat baru 
sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat pada saat 
diperbarui itu, Ketentuan ini memang tidak diatur dalam 
UUPA, tetapi hal ini dilakukan dalam rangka usaha untuk 
menciptakan iklim yang baik bagi para pengusaha, baik asing 
maupun pengusaha nasional untuk mengadakan investasi. 
Pemerintah juga telah menyatakan bahwa selama seorang pengu
saha mengusahakan tanah dan perusahaannya dengan baik, maka 
baginya bukan saja dijamin akan dapat menguasai tanahnya 
itu selama haknya berlangsung, akan tetapi penguasaan ter
sebut dapat diteruskan juga setelah haknya berakhir, yaitu 
dengan memperpanjang atau memperbarui haknya yang sudah 
berakhir, tentu saja dengan syarat-syarat baru sesuai de
ngan keadaan dan perkembangan masyarakat pada saat diper
barui itu.

Hak guna usaha dapat hapus, hal ini dapat terjadi 
karena raemang jangka waktunya berakhir, akan tetapi dapat 
pula sebelum jangka waktu tersebut berakhir, hak ini dapat 
berakhir misalnya jika salah satu syarat yang ditentukan 
pada waktu itu diberikan tidak dipenuhi,

Syarat-syarat hapusnya hak guna usaha telah ditetap-
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kan dalam pasal 34 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu ka
rena :

a. jangka waktunya berakhir ;
b* dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 

sesuatu syarat tidak dipenuhi ;
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka wak

tunya berakhir ;
d. dicabut untuk kepentingan umum ;
e. diterlantarkan ;
f. tanahnya rausnah ;
g. ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 UUPA*

k -  Tata Cara Pemberlan/Permohonan Hak Guna Psaha
Permohonan untuk memperoleh hak guna usaha diajukan 

oleh pemohon kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur 
Jendral Agraria melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
c*q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan 
secara tertulis.

Tata cara pemberian/permohonan hak guna usaha ter- 
sebut harus sesuai dengan/sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972*

Langkah-langkah untuk mendapatkan hak guna usaha 
tersebut adalah saraa dengan langkah-langkah yang telah 
saya bahas dalam BAB IV sub 2*
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PEROLEHAN HAK GUNA USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING

Pada masa Pemerintahan Orde Baru ini yang lebih 
terkenal dengan masa pembangunan, maka pembangunan meru
pakan hal yang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh Ne
gara dan bangsa demi tercapainya masyarakat yang dicita- 
citakan yaitu masyarakat adil makmur • Agar segala cita-cita 
tersebut dapat diwujudkan, maka perlu dilaksanakan pem
bangunan yang menyeluruh, antara lain dengan memperhatikan 
bahwa negara kita adalah negara berkembang yang tentu akan 
memerlukan modal, tehnologi, dan pengalaman-pengalaman 
untuk mencapainya.

Pembangunan sudah tidak dapat lagi ditangguhkan 
yang dalam hal ini Pemerintah menitik beratkan pada pem
bangunan ekonomi, tetapi Pemerintah juga menghadapi suatu 
kenyataan bahwa untuk eemua itu Pemerintah memerlukan ban- 
tuan luar negeri, salah satu cara adalah dengan mengadakan 
penanaman modal asing. Ini bukan berarti faktor modal tidak 
dimiliki oleh Pemerintah, melainkan masih terdapat keku- 
rangan terutama yang berupa devisa guna membeli perleng- 
kapan-perlengkapan yang mutakhir dan membiayai jasa-ja6a 
tehnik yang masih diperlukan untuk menggali atau mening- 
katkan penggalian eumber-sumber kekayaan yang terdapat 
di dalam bumi ini, baik untuk diolah sendiri maupun untuk 
dijadikan komoditi ekspor guna memperoleh banyak devisa

BAB III
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serta pembiayaan pembangunan di segala bidang kehidupan 
rakyat. Indonesia*

Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk melengkapi 
modal dan tehnologi guna pelaksanaan pembangunan di tanah 
air kita y Pemerintah Indonesia dengan penuh pemikiran dan 
penuh kewaspadaan telah mempertimbangkan bahwa tidak mela- 
kukan tindakan di luar batas kemampuan dalam oemanfaatkan 
potensi-potensi modal, tehnologi, dan pengalaman-pengalaman 
yang tersedia dari luar negeri, asalkan segala sesuatunya 
benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat 
tanpa mengakibatkan ketergantungan luar negeri*

Dari sini jelas bahwa yang menjadi sasaran pokok 
pananaman modal tersebut dalam garis besarnya meliputi : 

a* peningkatan produksi ;
b, penciptaan kesempatan kerja ;
c. pemerataan pendapatan ;
d* pemanfaatan sumber-sumber daya (alam dan manusia) ;
e. penyempurnaan struktur industri.^

Dan untuk menghilangkan keragu-raguan dunia luar yang ingin 
memberikan bantuan baik berupa pinjaman maupun kerjasama 
di bidang perekonomian dan investasi-inveetasi lainnya 
Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
196? tentang Penanaman Modal Asing yang mulai berlaku sejak
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taaggal 10 Januari 1967. Di dalam konsiderannyapun juga 
telah dinyatakan yaitu dalam point (g) yang berbunyi seba
gai berikut :

Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas 
untuk meraenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan 
nasional di 6amping menghindarkan keragu-raguan dari 
pihak aeing.

1. Subyek dan Bidang Usaha
Adanya kebijakan serta rangsangan-rangsangan penana

man modal lainnya yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1967 adalah dimakeudkan supaya secara lambat laun 
menarik/meningkatkan devisa negara guna pembiayaan pening- 
katan pembangunan ekonomi. Salah satu wujud pelaksanaan 
dari penanaman modal asing itu adalah dengan cara para in
vestor ikut mendirikan perusahaan-perusahaannya di Indonesia* 

Sebagai langkah awal untuk berdirinya perusahaan- 
perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing 
tersebut, maka langkah pertama yang harus dipikirkan dan 
diusahakan adalah mereka memerlukan sebidang tanah bagi ke- 
perluan usahanya.

Perusahaan-perusahaan yang didirikan itu dapat mem
peroleh hak atas tanah untuk kelangsungan usahanya dengan 
syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundangan. Hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah 
itu antara lain adalah hak guna usaha•

Sebagai subyek yang dapat memperoleh hak guna usaha
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tadi hanyalah orang-orang/badan hukum yang memenuhi syarat- 
Sebagaimana telah diatur dalam pasal 30 Undang-undang Pokok 
Agraria yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia 
atau badan hukum Indonesia yang dapat memperoleh hak guna 
usaha, maka dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juga di- 
syaratkan bahwa hanya badan hukum yang menurut hukum Indo
nesia dan berkedudukan di Indonesia yang dapat memperoleh 
hak guna usaha dan dapat menjalankan usahanya/perusahaannya 
di Indonesia. Hal ini ditetapkan demikian karena dengan sta- 
tusnya sebagai orang perorang dapat menimbulkan kesulitan/ 
ketidaktegasan di bidang hukum, atau dengan kata lain mewa- 
jibkan mereka yang akan menjalankan usahanya/perusahaannya 
di Indonesia harus berbentuk badan hukum Indonesia yang nan- 
tinya akan tunduk pada hukum Indonesia jika ada sengketa di- 
kemudian hari.

Pemerintah telah menetapkan bidang usaha-bidang usaha 
yang terbuka bagi penanaman modal asing yaitu semua bidang 
usaha yang dinyatakan tidak tertutup bagi penanaman modal 
sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha 
Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal*
Dengan diajukannya permodalan/pemberian hak atas tanah yang 
telah diperolehnya yaitu hak guna usaha, maka si pemohon 
dapat mulai berusaha. Bidang usahanya meliputi bidang/sektor 
pertanian termasuk perkebunan, perikanan, atau petemakan, 
tetapi hal ini juga harus eelalu mengingat bidang usaha-

25

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
TINJAUAN PEROLEHAN HAK GUNA USAHA 
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

K. IRA W. KUSUMA



26

bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, khususnya
bagi penanaman modal asing ?

2• Jangka Waktu dan Luas Tanah
Dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang lebih 

baik dan menarik bagi penanaman modal, maka perlu ada ke- 
pastian dan kejelasan dari pengertian-pengertian mengenai 
ketentuan-ketentuan penanaman modal, Salah satu yang dira- 
eakan perlu kejelasan dan kepastiannya adalah jangka waktu 
perijinan bagi perusahaan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 
Tahun 196? tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970.

Berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 
setiap ijin penanaman modal asing ditentukan jangka waktunya 
yaitu tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun, jangka waktu 
tersebut dihitung dari saat usaha penanaman modal tersebut 
berbentuk badan hukum Indonesia.

Bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman 
modal asing dimana mereka akan menjalankan usahanya, mereka 
pasti akan memerlukan sebidang tanah.

Luas tanah yang dapat diperoleh perusahaan penanaman 
modal asing tersebut bisa kurang dari 100 hektar, atau bisa 
pula lebih dari 100 hektar, ketentuan ini berbeda dengan

^Sebagai contoh yang tertutup bagi penanaman modal 
asing adalah bidang peternakan ayam petelur, peternakan 
ayam pedaging, dll.
Lebih jelasnya lihat Lampiran I Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 1989.
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ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal UUPA yang menen- 
tukan bahvia hak guna usaha diberikan atas tanah yang luas- 
nya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika 
luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal 
yang layak dan tehnis perusahaan yang baik, sesuai dengan 
perkembangan jaman.

3 • Tata Cara Pemberian/Permohonan Hak Guna Usaha
Menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 3 Tahun 1984 jo Nomor 12 Tahun. 1984 kewenangan pem- 
berian hak guna usaha yang luas tanahnya kupang dari 100 
hektar ada pada gubernur kepala daerah c*q. ketua badan 
koordinasi penanaman modal daerah. Tetapi sebelum mereka 
dapat memperoleh tanah terapat berusahat mereka harus meng- 
ajukan syarat-syarat tentang penanaman modal asing yang 
ditujukan kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) .
Untuk lebih jelasnya, maka langkah-langkah tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut :

1. mengajukan permohonan persetujuan dan fasilitas 
untuk proyek baru dalam rangka penanaman modal asing 
(PMA), diajukan dengan menggunakan Model I/PMA ;

2. permohonan persetujuan dan fasilitas PMA tadi di- 
sampaikan langsung kepada ketua BPKM rangkap 10 
(sepuluh), 2 (dua) rangkap dari masing-masing per
mohonan tersebut disampaikan langsung kepada ketua' 
BKPMD yang bersangkutan ;
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3. persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam 
rangka penanaman modal asing diberikan oleh Presiden 
berdasarkan rekomendasi ketua BKPM.
Persetujuan Presiden ini disampaikan oleh ketua 
BKPM kepada penanam modal melalui Surat Pemberita- 
huan Persetujuan Presiden (SPP Presiden) dilengkapi 
dengan ketentuan proyek penanaman modal yang dise- 
tujui, SPP Presiden dapat langsung dikeluarkan apa- 
bila ketentuan permohonan tentang penanaman modal 
asing sudah dilengkapi sepenuhnya ;

if- untuk pelaksanaan penanaman modal yang telah mem
peroleh SPP Presiden tersebut, Ketua Badan Koordi
nasi Penanaman Modal atas natna Menteri yang bersang- 
kutan mengeluarkan surat-surat keputusan dan peri- 
jinan yang diperlukan, Keputusan tersebut antara 
lain adalah surat keputusan pemberian hak guna usaha 
yaitu surat keputusan pemberian hak untuk mengusa- 
hakan sebidang tanah negara guna berusaha di bidang 
pertanian dalam arti luas, dalam rangka penanaman 
modal, untuk areal 100 hektar lebih ;

5. untuk pelaksanaan penanaman modal yang telah mem
peroleh SPP Presiden ini, maka kepada Ketua Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Daerah atas nama Guber- 
nur/Bupati/.Valikotamadya Kepala Daerah, pemohon 
dapat mengajukan permohonan yang meminta keputusan 
atau perijinan yang terdiri dari :
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a. ijin lokasi : ijin atas lokasi suatu proyek 
penanaman modal dalam wilayah Kabupaten/fto- 
taraadya yang disesuaikan dengan tata guna 
tanah dan tata kota yang berlaku ;

b* hak atas tanah : hak yang diberikan atas ta
nah negara kepada perusahaan penanaman modal 
yang telah memperoleh persetujuan: Pemerintah 
untuk keperluan perussrhaannya ;

c. ijin bangunan : ijin mendirikan bangunan 
untuk proyek penanaman modal setelah penanam 
modal memperoleh persetujuan lokasi dan hak 
guna bangunan, hak pengelolaan atau hak pakai 
atas tanah yang dipergunakan untuk mendirikan 
bangunan tersebut ;

d. ijin Undang-undang Gangguan : ijin yang me- 
nyatakan bahwa pendirian suatu proyek pena
naman modal tidak mengganggu ketertiban, ke- 
selamatan atau kesehatan umum ;

e. hak guna usaha : hak yang diberikan untuk 
mengusahakan sebidang tanah negara kurang 
dari 100 hektar di bidang pertanian dalam 
arti luas.

Dengan demikian, maka setiap penanaman modal yang telah
mendapat persetujuan dari Pemerintah dalam rangka pena
naman modal asing, diwajibkan untuk menyampaikan laporan 
perkembangan penanaman modal tentang proyeknya yang sedang
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dalam tahap pembangunan atau yang telah beroperasi/berpro- 
duksi ♦

Bilamana penanam modal dalam melaksanakan penanaman 
modalnya tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan 
yang telah diberikan oleh Pemerintah dan atau penanam modal 
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan 
penanaman modal, maka terhadap perusahaan yang melalaikan 
kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa :

a. penghentikan seraentara kegiatan operasi produksi ;
b. pencabutan sebagian atau seluruh faeilitas ;
c, pencabutan perijinan tertentu baik dari pusat, 

maupun dari daerah ;
d, pencabutan SPP Presiden Penanaman Modal Asing.
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PEROLEHAN HAK GUNA USAHA DALAM RANGKA 
PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 198O

Dalam bab-bab yang telah terdahulu saya telah men- 
coba menerangkan tentang perolehan hak guna usaha dalam 
rangka penanaman modal asing dengan membandingkannya de
ngan perolehan hak guna usaha menurut Undang-undang Pokok 
Agraria.

Dalam bab ini (BAB IV),, saya mencoba sekali lagi mem- 
bahas perolehan hak guna usaha dalam rangka penanaman modal 
asing, tetapi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indo
nesia Nomor 23 Tahun 1980, tentang Pemanfaatan Tanah Hak Gu
na Usaha dan Hak Guna Bangunan dalam rangka Penanaman Modal 
Asing, Keputusan Presiden ini lebih cenderung/condong di- 
tujukan kepada perusahaan-perusahaan penanaman modal asing 
yang tidak meminta fasilitas-fasilitas penanaman modal 
dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967*^

1. Subyek Hukum
Tanah merupakan modal yang, pertama-tama harus di- 

usahakan bagi para penanam modal untuk melangsungkan usa
hanya. Oleh karena itu, dengan mengingat keperluan dan 
bidang usahanya kepada perusahaan-perusahaan penanaman

BAB IV

^Wawancara dengan Kepala Seksi Promosi Badan Koordi
nasi Penanaman Modal Daerah Jawa Timur, 22 Maret 1989.
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modal asing dapat diberikan tanah hak guna usaha yaitu 
suatu hak yang diberikan untuk usaha pertanian, perikanan, 
atau peternakan, yang raemerlukan tanah yang luas.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab yang ter- 
depan, maka sebagai syarat untuk dapat memperoleh hak atas 
tanah tersebut mereka harus berbentuk badan hukum Indonesia 
yaitu badan hukum yang didirikan menurut hukura Indonesia 
dan berkedudukan di Indonesia, Tang dimaksud dengan badan 
hukum di sini ialah suatu bentuk usaha patungan antara pe
rusahaan asing dengan perusahaan nasional dan atau per- 
orangan warganegara Indonesia. Setelah terbentuknya badan 
hukum tadi, maka mereka dapat mengajukan untuk memperoleh 
hak guna usaha.

Hak guna usaha tadi dapat diberikan atas nama badan 
hukum peserta Indonesia dari usaha patungan tersebut, apa- 
bila terdapat lebih dari satu peserta Indonesia dari usaha 
patungan tadi, maka hak guna usaha diberikan atas nama 
salah satu peserta Indonesia atau lebih sesuai dengan per
setujuan antara seluruh peserta Indonesia dari usaha pa
tungan tersebut (pasal 1 ayat 2, 3 dari Keputusan Presiden 
Nomor 23 Tahun 1980).

2. Tata Cara Perolehan Hak Guna Usaha
Permohonan untuk memperoleh hak guna usaha tersebut 

ditujukan kepada pejabat yang berwenang (gubernur/kepala 
daerah tingkat I) yang diajukan oleh peserta Indonesia 
calon pemegang hak guna usaha. Tata cara untuk memperoleh
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hak guna usaha tersebut telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1973 yang langkah- 
langkahnya adalah sebagai berikut :

a. permohonan untuk mendapatkan hak guna usaha diaju- 
kan oleh pemohon kepada pejabat yang berwenang 
melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang 
bersangkutan secara tertulis rangkap 6, dengan 
tembusan kepada bupati kepala daerah c*q. kepala 
sub direktorat agraria yang bersangkuta. Jika 
tanah yang diperlukan terletak dalam wilayah lebih 
dari satu kabupaten, maka tembusan permohonan harus 
disampaikan kepada masing-masing bupati kepala dae
rah c.q. kepala sub direktorat agraria yang ber
sangkutan, di samping itu permohonan itu harus 
pula dilengkapi dengan keterangan-keterangan :

1* tentang bonafiditas dan likuiditas peru
sahaan, misalnya dengan menunjukkan refe- 
rensi Bank Pemerintah atau keterangan lain ;

2. rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan 
jangka panjang ;

3* tenaga ahli yang tersedia ;
4* rekomendasi dari instansi-instansi yang di- 

anggap perlu seperti instansi perkebunan, 
kebutuhan dan sebagainya sesuai dengan ren
cana pengusahaan tanah tersebut.

b. setelah menerima berkas permohonan hak guna usaha
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dari yang bersangkutan, maka kepala sub direktorat 
agraria kabupaten/kotaraadya memerintahkan kepada 
kepala seksi pendaftaran tanah agar menyelesaikan 
bahan-bahan untuk mengambil keputusan atas permo
honan, yaitu surat keterangan pendaftaran tanah, 
gambar situasi atau surat ukur sebagai bahan per- 
timbangan oleh. panitia pemeriksa tanah ; 
apabila bahan-bahan yang diperlukan untuk persya- 
ratan pemberian hak guna usaha sudah lengkap, maka 
kepala direktorat agraria propinsi bersama-sama 
dengan instansi-instansi lainnya yang merupakan 
panitia pemeriksaan tanah untuk hak guna usaha yang 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
No. Sk. 142/DJA/1973, mengadakan pemeriksaan setempat 
terhadap tanah yang dimohon. Hasil pemeriksaan ter
sebut disusun dalam suatu risalah pemeriksaan tanah 
yang ditandatangani oleh semua anggota panitia ; 
apabila semua keterangan yang diperlukan telah leng- 
kap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permo
honan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk me- 
mutuskan ada pada gubernur kepala daerah, maka se- 
gera dikeluarkan surat keputusan pemberian hak guna 
usaha atas tanah yang dimohon itu, serta tak lupa 
surat keputusan tersebut dicatat dalam daftar khu- 
sus yang disediakan untuk itu dan tak lupa diberi 
nomor urut. Di dalam surat keputusan tadi dimuat
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syarat-syarat khusus serta syarat-syarat umura ;
e. kemudian pemohon dalam permohonan hak guna usaha 

wajib mendaftarkan hak tersebut menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kepada kepala kan- 
tor agraria kabupaten/kotamadya yang bersangkutan
c.q. seksi pendaftaran tanah dan membayar biaya 
pendaftaran dalam jangka waktu yang telah ditetap- 
kan dalam surat keputusan ;

f, setelah kewajiban mendaftarkan hak atas tanah dan 
membayar biaya telah terpenuhi kesemuanya, maka 
kepala seksi pendaftaran tanah segera melakukan 
pencatatan pendaftaran tanah dalam buku tanah dan 
mengeluarkan salinan buku tanah dan mengeluarkan 
salinan surat ukur tanah atas nama pemohon hak 
yang bersangkutan. v
Demikianlah tata cara perolehan hak guna usaha yang 

telah saya uraikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973» yang berbeda dengan 
perolehan hak guna usaha yang telah saya bahas di bab yang 
terdahulu, hal yang membedakan ini disebabkan karena peru- 
sahaan/pemohon hak guna usaha dalam rangka penanaman modal 
asing tersebut, meminta hak atas tanah tersebut tidak me- 
minta fasilitas penanaman modal asing sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967*

3♦ Serah Pakai
Setelah hak guna usaha yang dimohonkan oleh peserta
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Indonesia diperoleh, maka hak guna usaha tersebut dapat 
diserahkan kepada usaha patungan yang merupakan badan hukum 
Indonesia tadi, dalam bentuk serah pakai.

Serah pakai tanah hak guna usaha tersebut dilakukan 
dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. serah pakai hak guna usaha berlaku untuk jangka 
waktu selama berlangsungnya usaha patungan, akan 
tetapi tidak boleh melebihi jangka waktu berlaku- 
nya hak guna usaha yang bersangkutan ;

b. untuk serah pakai tanah hak guna usaha tersebut 
pemegang hak guna usaha dapat memperoleh nilai peng- 
ganti sebesar nilai kumulatip pengganti pemanfaatan 
tanah hak guna usaha yang bersangkutan dan dapat 
memasukkan jumlah tersebut sekaligus atau secara 
bertahap ke dalam usaha patungan sebagai penyertaan 
modalnya ;

c. usaha patungan berkewajiban mengusahakan dengan baik 
tanah hak guna usaha yang diserahpakaikan sesuai 
dengan kelayakan usaha ;

d. apabila tanah hak guna usaha yang diserahpakaikan 
itu dinilai tidak diusahakan dengan baik berdasar- 
kan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber
laku, maka dengan ijin Ketua Badan Koordinasi Pena
naman Modal, pihak peserta Indonesia pemegang hak 
guna usaha dapat membatalkan serah pakai tersebut ;

e. serah pakai tanah hak guna usaha tersebut tidak
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boleh dibatalkan secara sepihak oleh pemegang hak 
guna U6aha selama usaha patungan yang bersangkutan 
memenuhi kewajiban kepada Pemerintah maupun kepada 
pemegang hak guna usaha.

Serah pakai dengan syarat-syarat tersebut di atas dicantum- 
kan dalam "perjanjian dasar" usaha patungan.

k • Usaha Patungan Berakhir
Usaha patungan dapat dinyatakan oleh Pemerintah be

rakhir atau tidak dapat diteruskan apabila :
a. usaha patungan tidak mengusahakan tanah hak guna 

usaha dengan baik ;
b. usaha patungan tidak memenuhi kewajibannya dengan 

baik kepada Pemerintah.
Apabila usaha patungan itu dinyatakan oleh Pemerintah be
rakhir atau tidak dapat diteruskan karena sesuatu hal, maka :

a. hak guna usaha yang telah diberikan tetap berlaku 
apabila pihak Indonesia :

1. secara bersama-sama dengan peserta lainnya ;
2. secara sendiri berdasar ketentuan peraturan 

perundangs-undangan yang berlaku ;
dapat mengusahakan tanah hak guna usaha terse
but dengan baik sesuai dengan tujuan pemberian 
hak guna usahanya ;

b. hak guna usaha yang telah diberikan kepada pihak 
Indonesia akan dibatalkan apabila tanah hak guna 
usaha tersebut tidak diusahakan dengan baik/tidak
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
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BAB V 
PENUTUP

I. Kesimpulan
a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mem- 

peroleh hak atas tanah yang dalam hal ini adalah 
hak guna usaha yaitu :

1. warganegara Indonesia ;
2. badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
b. Apabila ada orang asing yang ingin mengadakan usa- 

hanya di Indonesia dalam rangka penanaman modal 
asing, maka salah satu cara yang haru6 ditempuh 
adalah mereka harus merabentuk badan hukum dahulu 
baru kemudian dapat menanamkan modalnya dan beru- 
saha di Indonesia.

c. Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam 
bentuk usaha patungr.n antara perusahaan asing dengan 
perusahaan nasional dan atau perorangan warganegara 
Indonesia *

d. Prosedur perolehan hak guna usaha dalam rangka pe
nanaman modal asing dapat dibedakan dalam 2 golongan 
yaitu :

1. yang diatur menurut Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang Ketentuan- 
ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak 
Atas Tanah yang dalam peraturan ini permo-
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honannya ditujukan kepada Menteri Dalam 
Negeri c.q. Direktur Jendral Agraria melalui 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Kepala 
Direktorat Agraria Propiasi yang bersaag- 
kutan ;

2. yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 12 Tahun I984, tentang Penyem
purnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 3 Tahun 1984 yang permohonannya diaju- 
kan melalui badan koordinasi penanaman modal 
daerah.

Hal-hal yang membedakan ditujukannya permohonan hak guna 
usaha sebagaimana diterangkan di atas adalah karena adanya 
"Status Perusahaan" :

a. perusahaan yang non fasilitas (tidak meminta fasi- 
litas penanaman modal) ;

b. perusahaan yang meminta fasilitas (baik yang meng- 
gunakan/meminta fasilitas penanamam modal dalam 
negeri atau yang meminta fasilitas penanaman modal 
asing).

2. Sflr.flq
a. Di dalam setiap peraturan mengenai permohonan hak 

guna usaha, selalu telah ditetapkan batas waktu atau 
jangka waktu yang harus diperhatikan oleh semua pihak 
yaitu baik oleh pemofton maupun aparat pelaksananya, 
tetapi batas waktu yang telah ditetapkan tersebut
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6ering kali meleset dari jadv/al yang telah ditentu- 
kan tadi, hal yang demikian tadi dapat 8a ja terjadi 
karena kesalahan kedua belah pihak yaitu dapat dari 
pihak pemohon sendiri atau dapat pula dari pihak apa- 
rat pelaksananya. Dari sini jelas dapat kita lihat 
yaitu adanya keterlibatan kedua belah pihak, untuk 
itu menjadi harapan kita semua juga, bahkan menjadi 
kewajiban kita eemua untuk kelancaran dan suksesnya 
pembangunan kita semua hendaknya selalu memperhati- 
kan pentingnya waktu, dengan dejnikian hendaknya dari 
pihak pemohon mempunyaiL keeadaran untuk tertib dalam 
menyelesaikan kelengkapan yang diperlukan untuk ter- 
laksananya permohonan, dari pihak aparat pelaksana 
hendaknya juga ikut serta memperlancar pelayanan ter- 
hadap pemohon ;

b, Tuhan Yang Mahaesa telah mengkaruniakan rakyat Indo
nesia dengan kekayaan alam yang subur, kaya akan 
potensi-potensi yang masih terpendam yang merupakan 
kekuatan ekonomi potensiil yang belum diolah menjadi 
kekuatan ekonomi riil, kekayaan-kekayaan inilah yang 
akan diusahakan guna peningkatan kemakmuran menuju 
maeyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Salah 
satu cara mengusahakan kekayaan tersebut adalah de
ngan cara memasukkan modal asing untuk mengusahakan- 
nya, tetapi dalam kenyataannya pihak asing tersebut 
lebih tertarik/cenderung menanamkan modalnya dalam
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bidang lain yaitu bidang industri, karena dalam hal 
ini. yaitu bidang industri inilah mereka lebih banyak 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kemu- 
dian menjadi harapan kita untuk mengusahakan bagai- 
mana usaha kita untuk menarik perhatian mereka su- 
paya juga menanamkan modalnya dalam sektor yang lain, 
misalnya : bidang pertanian, peternakan atau peri
kanan dengan mengingat bahwa masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat agraris.
Salah satu cara untuk menarik perhatian mereka dalam 
menanamkan modalnya di bidang ini adalah dengan me- 
nunjukkan kepada mereka para penanam modal asing 
bahwa kita mampu dan mempunyai potensi untuk raengem- 
bangkan khususnya bidang-bidang tersebut di atas 
(pertanian, peternakan, dan perikanan), caranya mi
salnya dengan menerjunkan para ahli ke desa-desa 
untuk memanfaatkan keahliannya dalam bidang masing- 
maslng, sehingga diharapkan para ahli tersebut dapat 
merealiasasikan keahliannya* Misalnya para ahli per
tanian ikut serta menggalakkan dan atau mengusahakan 
pembenihan/pembibitan buah-buahan (adpokat, mangga, 
jeruk, sirsak, rambutan, jambu biji dan lain-lain), 
para ahli perikanan ikut terjun dalam budidaya/tam- 
bak udang dan atau bandeng, dll.
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7 topics 
MODEL I/P:LA

PROJECT CODE NUMBER : ................
{completed by BKl'M)

IKVESTMEKT APPLICATION UNDER FQRE1CH INVESTMENT LAW

An. lcwestrcient application (project proposal) under Foreign Investment lav No, I, 
1967 and Law No. 11, 1970 is herewith submitted to the Govern::.*: of tj,t- Ev;‘-jblic 
of Indonesia through Badan Koordinasi Fi*nanar.an Modal (Investment Coordinates 
Board) on ................. 19....by the undersigned.

The project proposal, investment incentives requested and related data dOi.urt.rits 
are described below :

A . DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS OF THE PROPOSED 
JOIWT VENTURE COMPANY

PART I. APPLICATIONS 
A « FOREIGN PARTICIPANT (S) :

1. Name of company :
2. Represented by :

(By power-of-attorne-y)
3. Company's address :

Phono : Cable : Telex :
4. Main line of business :
5. Articles of association :

( Number / date )

B. INDONESIAN PARTICIPANT (S)

1. Name of company(s) or person(s) :
2. Represented by :

(By poer-of-atcorney)
3. Participnnt(s) address : '

Phone : Cable ; Telex :

4. Main line of business i
5. Notarial deed of incorporation :
6. Tax Regestration Code (NPWP) s

C. JOINT VENTURE COMPANY PROPOSED
1. Nane of thu proposed company :
2. Main line of proposed ^business :
3. Domicile of the company :
A. Joint venture agreement :
■ (iL-iuative / draft)

REV/10/1985 
10 OKI/1985

B. DESCRIPTION
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B. D E SCRIPTION. OF P ROPOSED PROJECT

PART II. ANNUAL PRODl'CTION ' AND HAKKLT1 S£ PttQUKA:i
A. PRODUCTION

1 , Projcct outline. :
2, Production capacity :.........  working shift(s) pet day

Goods / services Unit Dc-signc-d Capac i ty rk*

3. Description of process provided vith flow chart 
b . Production under licence : yes / no

(patent* trade mark, etc) (attach the copy of licen.clng/technical
agreement)

5> Description of environmental
controls and preventive measures : ,

B. M A RKETING

1. Sales program Domestic market
Goods/services Unit Quantity X
(classified .... .............
into mnin and .... , , ..............
by - products ..... .... .............

2. Estimated export value : U S $ ............
PART 111. 'LOCATION BY THE PROJECT :

A. P ROJECT LOCATION
Region/city :
Province :

B * LAND AREA REQUIRED
Land area required for the project ;

PART IV, EMPLOYMENT BY THE PROJECT
Kore ign 1ndonesi a

a. Management :
- Board of Supevisors • : ......  ........
- Directors : ......  ........

b. Staff and workers : ....... ........

T o t a l

PART V.
REV/10/1985

Export 
Quant ity

10 0 K T / 1985
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PART V. CONSTRUCTION SCHEDt/LE

Started from the month of issuance of Presidential Approval

1. Project constrction commences
2. Trial productions/operation commences
3. Commercial production/operation c o g e n c e s

. th month

. th month

. ih non* h

PART VI. FUNDS PROGRAM

A. F IXED CAPITAL.

1. Land 6. land development
2. Building & construction
3. Machinery/equipment & spare parts
4. Others

T o t a l
B. WORKING CAPITAL 

(for one turnover)
C. TOTAL INTENDED INVESTMENT ( A + B ")

US$,
us$,
us$,
us$
us§

us$

us$

PART VII. CAPITALIZATION

A. CAPITAL STRUCTURE
1. Foreign participation - equity
2. Indonesian participation - equity

3. Source of capital
- Equity ( 1+2 )
~ Offshore loan

: US$ 
US$

- Total intended investment : U S $ .....

SHARE CAPITAL OF THE JOINT VENTURE COMPANY
1. Authorized capital
2. Issued capital 1
3. Taid-up capital

: US$. 
: US$.

: US$. 
i US$
: US$

The above authorised capital will be fully paid-up. not Inter than the- 
commencement of cotvnercial production/operation of the project.

C. SHARE.
REV/10/1985
10 OKT/1985
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C..SHARE HOLDING

1. Foreign p a n i c  ipant (s)
a. : U S $ ................... o r ......  7. equity

b. : L-S$................... o r ..... X tquiiy
T o t a l  : U S $ ................... o r ......  % equity

2. ldooesian -participant(s)
a . : l'S$............ ....... o r ......  ’ equity

b . : US $ .................. , o r ...... . equ i t v

T o t a l '  : U S $ ................... o r ......  % equity

D. DIVESTING PROGRAM FOR GRADUAL INCREASE OF INDONESIAN SHAREHOLDING
(Commencing from the year of commercial production)

i
Year - 1 u s $ . ....% equity

equity
equity

Year - 5 u s s ..................... .... %
Year - 10 u s $ .....................

PART VIII. FISCAL AND OTHER INCENTIVE REQUESTED

A. TAXATION

It is requested that the Joint Venture Company be Granted the folloving 
tax incentive :
1. Exemption from capital stamp duty.
2. Exemption from transfer duty on the deed of registration of ship(s) 

(only for an investment requiring its ovm ship).

B. IMPORT DUTY
It is requested that .the Joint Venture Company be exempted from or be 
granted reduction of import duties for machinery, equipment., spare parts 
and raw material, in accordancc vith prevailing rules and regulations.

PART IX. 0 T 11 E_R_S

1. It is declared that this application has been properly and duly rade
and that the applicants aife responsible for its.accuracy and cc-'lcc-ni..^, 
including that of all data and doc-.ir-nents attached hereto.

REV/10/1985
10 OKT/1985

2. It is
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2. It is understood that the applicants vill comply with'the lavs an 
regulations concerning foreign investment, and fulfil the company 
obligation? to take preventive miMnuit’ against pollution caused h 
the operation of tiie Joint Venture Co::ip.my at its cvn expense And 
in conformity with the applicable ro]>'S r.;.ci regulations.

19.

foreign A p p l icant(s ) Indonesian Applicant(s>

E n c l o s u r e  :

1. Power of attorney of foreign or Indonesia participant (s')
2 . ’Annnual Report
3. Article of assoc i at i o n ; o f foreign anti Indonesian Company

Tax Registration Code (NPUTP) for Indonesian Company/Porticipant. 
' 5 .  Joint Vcntute Agreement (tentative / draft)

6. Explanation of process and f l o w c h a r t  '
7, Description of pollution control and preventive measures.

KJ.V/10/1985 
To' OKl7l985

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
TINJAUAN PEROLEHAN HAK GUNA USAHA 
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

K. IRA W. KUSUMA



4 hari

PROSEDUR 1 : UNTUK M E M P E R O I .E f f  SURAT K E P U T U S A N  
PENCADANGAN TANAH DARI K E T U A  
B K P M D .
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PROSEDUR II * UNTUK MEMPEROLEH SK IZIN LOKASI
DAN PEMBEBASAN HAK/PEMBELIAN TANAH 
DARI GUBERNUR.
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BAGAN PROSEDUR III i UNTUK MEMPEROLEH SK. PEMBERIAN
HAK TANAH (HM, HGB, HP, HGU 100 Ha 
ATAU KURANGJ DARI GUBERNUR 
(Cq. KETUA BKPM D)
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U1 ■u

PROSEDUR IV j PENDAFTARAN HAK TANAH
PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH.
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PROSEDUR V i UNTUK MEMPEROLEH UIN M EM BU AT
BANGUNAN DAN IJIN UUG DARI B U P A T I/
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