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 Ps 16 ayat (1) huruf Cc

 Diatur dalam Ps 35 sampai dg Ps 40 UUPA

 Ps 50 ayat (2) ketetuan lebih lanjut diatur dengan peraturan
perundangan.

 PP 40/96 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai, secara khusus
diatur dalam Ps 19 sampai dengan Ps 38.



 Pengertian HGB

 Ps 35- Hak Guna Bangunan adalah hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 
tahun dan dapat diperpanjang utk jangka
waktu paling lama 20 tahun.



 Asal HGB
 Ps 37 UUPA menegaskan bahwa HGB terjadi

pada tanah yang dikuasai langsung oleh
negara atau tanah milik orang lain.

 Ps 21 PP 40/96 menegaskan bhw tanah yang 
dapat diberikan dengan HGB adalah tanah
negara, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah
Hak Milik.



 Terjadinya HGB
 terjadinya HGB berdasarkan asal tanahnya :

1. HGB atas Tanah Negara
Terjadi dengan keputusan pemberian hak yang 
diterbitkan oleh BPN berdasrkan pasal 4, 9 dan
pasal 14 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 
tahun 1999 dan prosedur terjadinya HGB diatur
dalm Ps 32 s/d Ps 48 Permen Agraria/Kepala
BPN No. 9 tahun 1999



2. HGB atas Tanah Hak Pengelolaan
HGB ini terjadi atas usul pemegang Hak
Pengelolaan, yang diterbitkan oleh BPN 
berdasrkan pasal 4 Permen Agraria/Kepala BPN 
No. 3 tahun 1999 dan prosedur terjadinya HGB 
diatur dalm Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 
tahun 1999

3. HGB atas Tanah Hak Milik
HGB ini terjadi dengan pemberian oleh
pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat
oleh PPAT. 
Bentuk akta PPAT ini dimuat dalam Lampiran
Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1999



 Jangka Waktu HGB
 Jangka waktu HGB diatur dalam Ps 26 s/d Ps 

29 PP 40/96, yi :
1. HGB Atas Tanah Negara

30 tahun, diperpanjang 20 tahun, 
diperbaharui paling lama 30 tahun.



 Syarat untuk perpanjangan jangka waktu atau
pembaharuan HGB adalah :

a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik
sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan
pemberian hak tersebut.

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi
dengan baik oleh pemegang hak

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai
pemegang hak.

d. Tanah tsb mash sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.



2. HGB atas Tanah Hak Pengelolaan
30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, 
diperbaharui 30 tahun.
Permohonan oleh pemegang HGB setelah
mendapat persetujuan dari Pemegang HGB. 
Diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum
berakhir jangka waktu.

3. HGB diatas tanah Hak Milik
Paling lama 30 tahun, tidak ada perpanjangan
jangka waktu. Namun atas kesepakatan antara
pemilik tanah dengan pemegang HGB dpt
diperbaharui.



Kewajiban Pemegang HGB
 Berdasarkan Ps 30 dan Ps 31 PP 40/96 :

a. Membayar uang pemasukan kpd Negara yg
jumlah dan cara pembyrannya ditetapkan
dalam keputusan pemberian haknya.

b. Menggunakan tanah sesuai dengan
peruntukannya dan persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
dan perjanjian pemberiannya.



c. Memelihara dengan baik tanah dan
bangunan yang ada di atasnya serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup.

d. Menyerahkan kembali HGB kepada negara, 
pemegang Hak Pengelolaan atau
pemegang Hak Milik sesudah HGB tsb
hapus.

e. Menyerahkan sertifikat HGB yg tlh hapus
kpd Kepala BPN



Hak Pemegang HGB
 Berdasarkan Ps 32 PP 40/96 :

1. Menguasai dan mempergunakan tanah
selama waktu tertentu.
2. Mendirikan dan mempunyai bangunan utk
keperluan pribadi atau usahanya.
3. Mengalihkan hak tersebut kepada pihak
lain.
4. membebani dengan Hak Tanggungan



Peralihan HGB
 HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak

lain (Ps 35 ayat (3) UUPA jo. Ps 34 PP 40/96).
 Beralih dgn cara perwarisan, prosedurnya diatur

dlm Ps 34 PP 40 /96 jo.Ps 42 PP 24/97 jo. Ps 111 
dan Ps 112 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 th
1997.

 Dialihkan Ps 34 PP 40 /96 jo.Ps 41 PP 24/97 jo. Ps 
107 dan Ps 110 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 
th 1997.



Hapusnya HGB
 Berdasarkan Ps 40 UUPA : 

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

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

waktunya berakhir; 
d.dicabut untuk kepentingan umum; 
e.diterlantarkan; 
f.tanahnya musnah; 
g.ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). 

Hapusnya HGB lebih lanjut dijabarkan dalam Ps 35 PP 
40/96.



Akibat Hapusnya HGB
 Hapusnya HGB mengakibatkan tanahnya

menjadi tanah negara. 
 HGB diatsa Hak Pengelolaan , tanah kembali

ke dlm penguasan pemegang Hak
Pengelolaan.

 HGB diatas Hak Milik mengakibatkan
tanahnya kembali ke dlm penguasaan pemilik
tanah. (Ps 36 PP 40/96)



 Konsekuensi bagi bekas pemegang HGB ats hapusnya
HGB (Ps 38 PP 40/96):

1. Apabila HGB hapus dan tidak diperpanjang atau
diperbaharui, bekas pemegang hak wajib
membongkar bangunan-bangunan dan benda-
benda yang ada diatasnya dan menyerahkan
tanahnya kepada negara dlm keadaan kosong
selambat-lambatnya dalam wktu 1 tahun sejak
hapusnya HGB.

2. Dalam hal bangunan tsb masih diperluikan, maka
kepada bekas pemegang HGB dibeikan ganti rugi
yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dgn
Kepres.



3. Pembongkaran bangunan dan benda-benda diatas
tanah HGB dilaksanakan atas biaya bekas pemegang
HGB.

4. Jika lalai, maka dibongkar oleh pemerintah atas biaya
bekas pemegang HGB

5. Apabila HGB atas tanah Hak Pengelolaan atau atas
tanh Hak Milik hapus, maka bekas pemegang HGB 
wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak
Pengelolaan atau Pemegang Hak Milik dan memenuhi
ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian
penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian
pemberian HGB atas tanah Hak Milik.


