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HUKUM AGRARIA



Hak atas tanah
 Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah

diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA :
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai 
yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya 
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hukum



 HAT – hak menguasai negara

 Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang 
dipunyai oleh pemegang HAT terbagi 2 :
1. wewenang umum

wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang
HAT mempunyai wewenang untuk menggunakan
tanahnya sekedar untuk diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut
UUPA dan peraturan hukum lainnya yang lebih
tinggi. 



2. Wewenang khusus
pemegang HAT mempunyai kewenangan utk
menggunakan tanahnya sesuai dengan
macam HATnya.

Macam-macam HAT dimuat dalam Pasal 16 jo. 
Psl 53 UUPA, dikelompokkan menjadi 3 :
1. HAT yang bersifat tetap

HAT akan tetap ada selama ada UUPA masih
berlaku.



 Pasal 16. (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :
a.hak milik, 
b.hak guna-usaha, 
c.hak guna-bangunan, 
d.hak pakai, 
e.hak sewa, 
f.hak membuka tanah, 
g.hak memungut-hasil hutan, 
h.hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak 
tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan 
Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. 



2. HAT yang akan ditetapkan dengan UU
HAT yang akan lahir kemudian, yang akan
ditetapkan dengan UU.

3. HAT yang bersifat sementara (Psl 53 UUPA)
HAT ini sifatnya sementara. Dalam waktu yang 
singkat akan hapus karena mengandung sifat2 
pemerasan, feodal, dan bertentangan dengan
jiwa UUPA.
- Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak
Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.



 Pasal 53 (1)
Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang 
dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah 
hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang 
dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk 
membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan 
dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut 
diusahakan hapusnya didalam waktu yang 
singkat



 Dari segi asalnya tanah dibagi atas 2 kelompok :
1. HAT yg bersifat primer

berasal dari tanah yang dikuasai oleh negara.
2. HAT yang bersifat sekunder.

berasal dari tanah pihak lain.
cth. HGB atas Hak Pengelolaan, 



HAK MILIK
Diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Psl 27 UUPA.

Psl 50 (1), ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik 
diatur dengan Undang-undang.

Psl 56 “Selama Undang-undang mengenai hak milik 
sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum 
terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-
peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang 
memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan 
yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
Undang-undang ini.”



Pengertian Hak Milik
 Hak Milik menurut Ps 20 (1) UUPA hak turun-

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat 
ketentuan dalam pasal 6.

Peralihan HM

 Psl 20 (2) : Hak milik dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain. 



1. Beralih
 Berpindahnya HM atas tanah dari pemiliknya

kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa
hukum.

2. Dialihkan/pemindahan hak
 Berpindahnya HM atas tanah dari pemiliknya

kepada pihak lain dikarenakan suatu perbuatan
hukum.



Subyek Hak Milik

1. Perseorangan.
Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai 
hak milik. Psl 21 (1)

2. Badan-badan Hukum.
Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum 
yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-
syaratnya. Psl 21 (2)
Psl 1 PP No. 36/1963 ttg Penunjukan badan-badan
Hukum yang dapat mempunya hak milik atas tanah
yi. Bank-bank yang didirikanoleh negara, koperasi
pertanian, badan keagamaan dan badan sosial.



 Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-
undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan
tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia
yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya
Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya
wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satusatu
tahuntahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu
tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh
pada Negara. Psl 21 (3)



Terjadinya Hak Milik.
HM dapat terjadi melalui 3 cara :
 1. HM atas tanah yang terjadi menurut hukum

adat. Ps 22 (1)
terjadi karena pembukaan hutan atau karena
timbulnya lidah tanah (Aanslibbing)

 2. HM atas tanah karena penetapan pemerintah
Permohonan HM atas tanah yang berasal dari
tanah negara.



 3. HM atas tanah terjadi karena ketentuan UU
HM yang terjadi karena konversi.

Terjadinya HM dapat melalui 2 cara :
1. Secara Originair

Terjadinya HM utk pertama kalinya mnrt hk adat, 
penetapan pemerintah dan UU.

2. Secara Derivatif.
Melalui peralihan dr satu subyek hukum kepada
subyek hukum lainnya.



Hak milik atas tanah mempunyai sifat khusus :
1. dapat beralih karena pewarisan, karena bersifat

turun temurun.
2. Penggunaannya tidak terbatas dan tidak dibatasi

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

3. Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lain 
diatas hak milik olek pemiliknya kepada orang
lain.



Hapusnya HM
Pasal 27 UUPA menetapkan .
Hak milik hapus bila: 
a.Tanahnya jatuh kepada negara, 

1.karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 
2.karena penyerahan dengan sukarela oleh 

pemiliknya; 
3.karena diterlantarkan; 
4.karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat 

(2). 
b.tanahnya musnah



 Pasal 18.
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan 
bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari 
rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara 
yang diatur dengan Undang-undang. 

 26 ayat (1) 
Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat, pemberian menurut adat dan 
perbuatan-perbuatan lain yang. dimaksudkan untuk 
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 


