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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi di Indonesia terutama dikota besar terjadi 

sangat cepat dan sangat pesat. Masyarakat berbondong-bondong datang ke 

kota besar dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan 

tempat tinggal semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk di 

perkotaan tidak diimbangi dengan kesediaan tanah untuk tempat tinggal 

sehingga menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah  dan bagi masyarakat 

itu sendiri. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah 

maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia. Pembangunan perumahan atau hunian yang berbentuk rumah susun 

atau apartemen yang dapat mengurangi penggunaan tanah dan membuat 

ruang terbuka yang lebih lega merupakan salah satu alternatifnya. Sebidang 

tanah dapat digunakan secara optimal untuk menjadi tempat tinggal 

bertingkat yang dapat menampung sebanyak mungkin orang melalui 

pembangunan rumah susun. Optimasi penggunaan tanah secara vertikal 

sampai beberapa tingkat akan lebih efektif dari pada optimasi tanah secara 

horizontal.  

Landasan hukum dari pembangunan rumah susun ini adalah 

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Sebagai 

pengganti Undang-Undang Sebelumnya yaitu Undang – Undang No. 16 
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Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dianggap sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang, dan partisipasi masyarakat 

serta tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam penyelenggaraan rumah 

susun. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 selanjutnya dikenal sebagai 

Undang – Undang Rumah Susun (UURS). Pasal 1 angka 1 UURS 

memberikan definisi rumah susun sebagai bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan dan terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical 

dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan 

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 

Pedoman yang digunakan dalam Hukum Tanah Nasional, yaitu 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (Selanjutnya disebut UUPA) yang diundangkan tanggal 24 

September 1960. UUPA tersebut mengatur hak-hak atas tanah, namun 

disamping itu juga diatur pula Hak Menguasai Negara. 

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 

UUPA, yang antara lain dikelompokkan menjadi 3 bidang yaitu : 

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap 

Yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku 

atau belum dicabut dengan Undang-Undang yang baru. Jenis hak atas 

tanah ini yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
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Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak 

Memungut Hasil Hutan 

b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang 

Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan 

dengan Undang-Undang. Hak atas tanah ini jenisnya sampai dengan 

sekarang masih belum ada 

c. Hak atas tanah yang bersifat sementara 

Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat 

akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, 

mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. 

Macam-Macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), 

Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan 

Hak Sewa Pertanian. 

Sedangkan dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2 

kelompok yaitu : 

1. Hak atas tanah yang bersifat primer. 
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara. Macam-macam 
hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan Atas Tanah Negara, Hak Pakai Atas Tanah Negara. 

2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder. 
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-
macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak 
Pengelolaan, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Hak Pakai 
Atas Tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai 
Tanah), Hak Usaha Hasil Pertanian (Perjanjian Bagi Hasil), Hak 
Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.1 

 

                                                           

1 Urip Santoso II, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta,2009, hal.89 
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 Dengan mengetahui penggolongan hak atas tanah tersebut penggunaanya 

harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak tersebut, sehingga 

memberikan hak yang baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang 

memilikinya serta Negara. 

Subjek hak atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau 

menguasai hak atas tanah, adalah : 

a. Perseorangan 

- Perseorangan atau sekelompok orang secara bersama-sama warga 

negara Indonesia 

- Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

b. Badan Hukum 

- Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, misalnya departemen, pemerintah daerah, 

perseroan terbatas dan yayasan 

- Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, 

misalnya bank asing yang membuka kantor perwakilan di Indonesia 

- Badan hukum publik, misalnya departemen, pemerintah daerah.2 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang 

mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah 

yang dihakinya.3 Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak 

atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya 
                                                           

2 Urip Santoso, (Selanjutnya disebut Urip Santoso II), Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas 

Tanah,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013,  hal.59- 60 

3 Ibid, hal 49 
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rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. 4 Kata “mengambil manfaat” mengandung 

pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan 

mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, 

peternakan, perkebunan.5 Jadi, wewenang yang dipunyai seseorang atas 

tanahnya adalah berupa hak menggunakan tanah guna keperluan mendirikan 

bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya 

penggunaan ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan ruang di 

atas tanah, misalnya diatas tanah didirikan pemancar. 

Secara tersurat, istilah Hak Pengelolaan tidak terdapat dalam UUPA. 

Istilah pengelolaan disebutkan dalam penjelasan Umum Angka II Nomor 2 

UUPA, yaitu : “Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada 

seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 

keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Bangunan dan 

Hak Pakai atau memberikan pengelolaan kepada suatu badan penguasa ( 

Departemen, Jawatan atau Daerah Swantantra ) untuk digunakan bagi 

pelaksanaan tugasnya masing-masing”. 

Hak Pengelolaan pada awalnya diatur dengan Peraturan Menteri 

Agraria No.9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan 

Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan 

Selanjutnya. Esensi dari Hak Pengelolaan adalah memberi wewenang kepada 

                                                           

4 Ibid 

5 Ibid 
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pemegang haknya untuk menyerahkan bagian-bagian tananya kepada pihak 

ketiga dengan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai. 

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pengertian hak 

menguasai dari Negara adalah kewenangan Negara untuk mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan 

tanah, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang 

atau badan hukum dengan tanah. Dengan dilimpahkannya sebagian 

kewenangan tersebut, maka pemegang Hak Pengelolaan dapat memberikan 

hak guna bangunan atau hak pakai kepada pihak ketiga dengan suatu 

perjanjian tertulis. 

Hak Pengelolaan semakin hari semakin besar peranannya dalam 

dinamika pembangunan disebabkan di atas tanah Hak Pengelolaan tersebut 

dapat digunakan oleh pihak lain yang membutuhkannya. Agar pihak lain 

yang menggunakan tanah Hak Pengelolaan memiliki dasar hukum yang 

kokoh, maka keberadaan pengaturan Hak Pengelolaan harus memiliki dasar 

hukum yang kuat dalam perundang-undangan. 

Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang 

berasal dari Hak Pengelolaan menurut Permendagri No. 1 Tahun 1977 

tentang Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-

Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya dan Permen Agraria 

Kepala BPN No.4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan 
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dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara adalah Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai. 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka disusun 

beberapa permasalahan. 

a. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap konsumen atau pemegang 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, apabila pada saat perpanjangan Hak 

Guna Bangunannya, ternyata pemegang Hak Pegelolaan tidak setuju atas 

perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunannya? 

b. Apabila Hak Guna Bangunannya berakhir dan tanah kembali menjadi 

Tanah Pengelolaan, Bagaimana status kepemilikan Satuan Rumah Susun, 

padahal di Undang-Undang Rumah Susun tidak diatur? 

1.1.Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisisPerlindungan Hukum Terhadap 

konsumen atau pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, apabila 

pada saat perpanjangan Hak Guna Bangunannya, ternyata pemegang Hak 

Pegelolaan tidak setuju atas perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna 

Bangunannya. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apabila Hak Guna Bangunannya 

berakhir dan tanah kembali menjadi Tanah Pengelolaan, Bagaimana 

status kepemilikan Satuan Rumah Susun, padahal di Undang-Undang 

Rumah Susun tidak diatur. 
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1.2.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Manfaat secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pemahaman bagi penulis khususnya pada bidang Hukum Agraria serta 

memberikan jawaban terhadap masalah-masalah hukum konkrit khususnya 

dalam sengketa agraria. 

b. Manfaat secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi para pihak dan instansi di bidang Agraria. 

1.3.Kajian Pustaka 

Pengaturan tentang Hak Pengelolaan diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan antara lain : 

- Undang – Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara 

Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-Bagian 

Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.  

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

Dari berbagai peraturan tentang Hak Pengelolaan, dinyatakan bahwa 

Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai Negara atas tanah sebagaimana 

yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA, bukan merupakan hak atas 
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tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 16 Ayat 

(1) UUPA. 

Tujuan hak menguasai negara adalah untuk mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat, 

adil, dan makmur. Hak menguasai negara dalam pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swantantra (pemerintah daerah) dan 

masyarakat-masyarakat hukum, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 

dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan 

pemerintah. Berdasarkan hak menguasai negara dapat diberikan macam-

macam hak atas tanah kepada orang per orang, sekelompok orang secara 

bersama-sama, dan badan-badan hukum. 

Semula Hak Pengelolaan diberikan kepada departemen, direktorat, 

jawatan, daerah swatantra, perusahaan pembangunan perumahan, dan 

industrial estate. Dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 

menjadi lebih jelas siapa saja yang dapat mempunyai Hak Pengelolaan, hal 

tersebut diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) yang berbunyi : Hak Pengelolaan 

dapat diberikan kepada : 

a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah-daerah; 

b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; 

d. PT. Persero; 

e. Badan Otorita. 

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. 

ADLN  PERPUSTAKAAN  UNIVERSITAS  AIRLANGGA

TESIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..... DENNY SUGIANTO



 
 
 
 

10 
 

 

 

Hanya saja dalam Permen Agraria/Kepala BPN ini terbuka 

kemungkinan badan hukum Pemerintah lain dapat mempunyai Hak 

Pengelolaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Badan Hukum Pemerintah ini 

dapt mempunyai Hak Pengelolaan dengan syarat tugas pokok dan fungsinya 

berkaitan dengan pengelolaan tanah. 

Pihak-pihak yang dapat menjadi subyek atau pemegang Hak 

Pengelolaan dikemukakan oleh Eman Ramelan, yaitu : “Subyek atau 

pemegang Hak Pengelolaan adalah sebatas pada badan hukum Pemerintah, 

baik yang bergerak dalam pelayanan publik (pemerintahan) atau yang 

bergerak dalam bidang bisnis, seperti Badan Usaha Milik Negara/Badan 

Usaha Milik Daerah ,PT Persero, badan hukum swasta tidak dapat 

mendapatkan peluang untuk berperan sebagai subjek atau pemegang Hak 

Pengelolaan. 

Pemegang Hak Pengelolaan mempunyai beberapa wewenang 

berkaitan dengan haknya tersebut. Berbagai peraturan perundang-undangan 

menjabarkan wewenang dari pemegang Hak Pengelolaan, salah satunya 

berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1997 Tentang 

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian 

Hak Pengelolaan, yaitu Hak Pengelolaan berisi wewenang untuk: 

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; 

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

c. Menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga 

dan/atau bekerja dengan pihak ketiga. 
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Pemegang Hak Pengelolaan mempunyai wewenang untuk menyerahkan 

bagian-bagian daripada tanah Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga, 

antara lain dalam bentuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai. 

Pihak ketiga yang ingin memperoleh Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan ditempuh melalui perjanjian 

penggunaan tanah antara pihak ketiga dengan pemegang Hak Pengelolaan. 

Dengan telah dibuatnya perjanjian penggunaan tanah tersebut, maka telah 

lahir hubungan hukum antara pemegang pengelolaan dengan pihak ketiga.6 

Hak Guna Bangunan Yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan tentu 

memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang Hak 

Pengelolaan. Perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari Hak Guna 

Bangunan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1) UUPA 

yaitu: “Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun”. 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak 

Pengelolaan berjangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan 

Pemerintah No.40 Tahun 1996, yaitu untuk Hak Guna Bangunan berjangka 

waktu untuk pertama kalinya paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (Dua Puluh) tahun, dan 

dapat diperbaharui haknya untuk jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) 

tahun, sedangkan untuk Hak Pakai berjangka waktu untuk pertama kalinya 

                                                           

6 Urip Santoso (II), Op. Cit, hal.131 
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paling lama 25 (Dua Puluh Lima) tahun, dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu paling lama 20 (Dua Puluh) tahun, dan dapat diperbaharui haknya 

untuk jangka waktu paling lama 25 (Dua Puluh Lima) tahun. 

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUPA juncto Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah No. 40 Tahun 1996, yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan 

atau subyek Hak Guna Bangunan adalah: 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.7 

Apabila subjek Hak Guna Bangunan tidak memenuhi syarat sebagai 

WNI  atau badan hukum Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun wajib 

melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan tersebut kepada pihak 

lain yang memenuhi syarat. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Hak Guna 

Bangunannya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara. 

Hak Guna Bangunan berjangka waktu untuk pertama kalinya paling 

lama 30 (tiga puluh) tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling 

lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperbarui haknya untuk jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) tahun. 

 

 

                                                           

7 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 90 
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Hak Guna Bangunan berdasarkan asal tanahnya dapat dibedakan 

menjadi  3 cara, yaitu: 

1. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara. 

Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan Penetapan Pemerintah dalam 

bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang diterbitkan oleh 

Badan Pertahanan Nasional RI atau Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk 

memberikan hak atas tanah. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 

1960, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Permen Agraria /Kepala 

BPN No.  9 Tahun 1999, dan Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 

2013Sebagai tanda bukti haknya diterbitkan sertifikat (Pasal 22 dan Pasal 

33 PP No. 40 Tahun 1996). 

2. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan. 

Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan Penetapan Pemerintah dalam 

bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang diterbitkan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 40 Tahun1996, Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 

1999, dan Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013.Sebagai tanda 

bukti haknya diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (Pasal 22 dan 

Pasal 23 PP No. 40 Tahun 1996). 
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3. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. 

Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan pemberian Hak Guna Bangunan 

atas tanah Hak Milik yang dibuktikan dengan Akta Pemb erian Hak Guna 

Bangunan atas tanah Hak Milik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, 

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 37Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pembuat Akta Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 

1997, dan Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.8 

Hak Guna Bangunan bagaimanapun juga dapat hapus karena beberapa 

sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UUPA yang berbunyi: 

Hak Guna Bangunan hapus karena : 

a. Jangka waktnya berakhir; 

b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak 

terpenuhi; 

c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 

d. Dicabut untuk kepentingan umum; 

e. Ditelantarkan; 

                                                           

8 Ibid, hal. 92 
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f. Tanahnya musnah 

g. Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). 

Lebih lanjut, Dalam Pasal 35 PP No. 40 Tahun 1996 menjabarkan 

hapusnya Hak Guna Bangunan karena alas an-alasan sebagai berikut: 

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjiannya. 

b. Dibatalkan oleh pejabat berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau 

pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena : 

1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 

dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau 

2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara 

pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau 

perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau 

3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap; 

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berakhir; 

d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; 

e. Ditelantarkan; 

f. Tanahnya musnah 
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g. Ketentuan Pasal 20 ayat (2).9 

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun selanjutnya dikenal sebagai Undang – Undang Rumah 

Susun (UURS). Pasal 1 angka 1 UURS memberikan definisi rumah susun 

sebagai bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan 

dan terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik 

dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang 

masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama. 

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Rumah Susun diatur 

kepemilikan Satuan Rumah Susun oleh perseorangan atau badan hukum yang 

memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. 

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Rumah Susun, Rumah Susun dapat 

didirikan diatas tanah : 

a. Hak Milik 

b. Hak Guna Bangunan  

c. Hak Pakai Atas Tanah Negara 

d. Hak Pengelolaan 

Bagian-Bagian tertentu pada rumah susun yang merupakan hak 

bersama, dari seluruh pemilik satuan rumah susun, yaitu : 

                                                           

9 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.118 
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a. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak 

terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan 

satuan-satuan rumah susun. Bagian Bersama berupa ruang dan 

komponen bangunan rumah susun di luar komponen bagian 

perseorangan yang terdiri atas dinding, lantai, anak tangga, lift, rangka 

atap, tangki air, talang air, penangkal air, pipa-pipa, jaringan listrik 

dan telekomunikasi, tangga darurat dan tangga servis. 

b. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah 

susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama. Komponen benda bersama dapat berupa 

tanaman, tempat ibadah, gedung serba guna, kotak pos, pos jaga, 

tempat parkir, septick tank, tempat sampah, saluran air hujan, dan 

kotoran serta tempat olahraga. 

c. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak 

bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan 

ditetapkan batas-batasnya dalam persyaratan izin bangunan. 

 Tanah bersama yang diatasnya dibangun rumah susun, status 

haknya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 

dapat berupa Hak Milik, Hak guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah 

Negara dan Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Bukti kepemilikan satuan rumah susun, maka diterbitkan Sertifikat Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terdiri atas : 
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a. Salinan Buku Tanah. 

b. Salinan surat ukur tanah bersama. 

c. Gambar denah satuan rumah susun bersangkutan yang 

memperlihatkan jelas lokasi satuan yang dimaksud terhadap satuan-

satuan lainnya. 

d. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, 

benda bersama, dan tanah bersama yang tercantum dalam buku 

tanah.10 

1.4. Metode Penelitian 

1.4.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan 

Konseptual (Conceptual Approach), dan Hipotesis. Pendekatan 

Perundang-Undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan undang-undang 

lainnya, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara 

regulasi dengan undang-undang mengenai tenaga kerja.11 Pendekatan 

Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari 

pendapat para ahli ataupun peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

                                                           

10 Imam Kuswahyono, Hukum Rumah Susun, Bayumedia, Malang, 2004, hal.44 

11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Surabaya, 2005, hal.  93-94 
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hipotesis merupakan pendekatan status yang bukan faktual atau dalam hal 

ini pengandaian kasus. Dengan demikian pada gilirannya akan ditemukan 

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.12 

1.4.2. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah bahan hukum 

Primer dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan. antara lain Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

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

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, 

kamus hukum, jurnal hukum, majalah, makalah, termasuk sumber bahan 

hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang 

berkaitan dengan materi penelitian tesis. 

 

                                                           

12 Ibid, hal. 95 
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1.4.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan denga cara studi kepustakaan, 

mencatat data-data yang berasal dari dokumen-dokumen, perundang-

undangan yang berlaku, guna mendapatkan teori yang sesuai dengan 

pembahasan permasalahan tersebut. Selain itu juga diusahakan 

memperoleh bahan hukum dengan penginventarisasian dan 

pengkategorian yag dilakukan dengan sistem kartu, yang terdiri dari kartu 

ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulasan. Kartu ikhtisar memuat ringkasan 

tulisan sesuai dengan aslinya. Kartu kutipan untuk mencatat hal hal yang 

menjadi pokok permasalahan. Kartu ulasan untuk mencatat analisis dan 

catatan khusus peneliti. 

1.4.4. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu dilakukan dengan 

tidak menggunakan angka-angka (non-statistik) sehingga dapat diperoleh 

atau dihasilkan suatu konsep, baik berupa definisi, deskriptif, maupun 

klasifikasi sebagai hasil penelitian, dan melakukan interpretasi peraturan 

hukum. Dalam menginterpretasikan peraturan hukum menggunakan 

metode interpretasi antara lain : 

a. Interpretasi Gramatikal atau interpretasi menurut bahasa 

Metode interpretasi ini yang disebut interpretasi gramatikal merupakan 

cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk 

mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya 

menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar 
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“membaca undang-undang”.13 Metode interpretasi gramatikal ini 

disebut juga metode obyektif.14 

b. Interpretasi Sistematis 

Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem 

perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan 

undang-undang lain disebut interpretasi sistematis atau interpretasi 

logis.15 Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau 

keluar dari sistem perundang-undangan.16 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan beberapa 

sub bab dengan susunan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, 

meliputi latar belakang dan rumusan masalah yang berupa perpanjangan 

jangka waktu Hak Guna Bangunan yang berasal dari Hak Pengelolaan serta 

Akibat Hukum penolakan perpanjangan waktu Hak Guna Bangunan tersebut 

terhadap status tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui, memahami, serta 

                                                           

13 Soedikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya 

Bakti,Bandung,  1993, hal.  14  

14 Ibid 

15 Ibid, hal 16 

16 Ibid  
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menganalisis jawaban mengenai rumusan masalah, manfaat penelitian 

danmetode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

melakukan penelitian di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Bab II. Bab ini memberikan penjelasan dan uraian mengenai 

permasalahan pertama yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Perpanjangan Jangka waktu Hak 

Guna Bangunan yang berasal dari Hak Pengelolaan. 

Bab III, Bab ini memberikan penjelasan mengenai permasalahan kedua 

yaitu Status Kepemilikan Rumah Susun apabila Hak Guna Bangunan 

Berakhir dan kembali Menjadi Tanah Pengelolaan. 

Bab IV. Keempat Penutup, merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

dari apa yang sudah dianalisa beserta saran yang dikemukakan yang berkaitan 

dengan permasalahan. Sub bab kesimpulan di dalamnya berisikan jawaban 

yang didasarkan pada hukum/perundang-undangan dan dasar-dasar teoritis 

yang mendukung. Sedangkan sub bab saran berisikan sumbangan pemikiran 

atas permasalahan yang di bahas sebagai tindak lanjut langkah-lagkah 

pemecahan dari permasalahan. 
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