
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritis 

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1997)  mengartikan bahwa 

tanah merupakan : 13 

“permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; keadaan bumi 
di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas; daratan; 
permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang 
diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara; bahan-bahan dari 
bumi; bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan 
sebagainya).” 
 

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas 

tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang 

terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.14 Dasar 

kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai 

pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang 

memungkinkan bagi para pihak yang berkepentingan dengan mudah 

mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang 

ada atas tanah yang dipunyai dikarenakan kebutuhan manusia terhadap 

tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin 

13 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Edisi ke-2, Cet. 9, (Jakarta:Balai Pustaka, 1997), hlm. 1000-1001. 
14 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi 
Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 17. 
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bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak 

bertambah. 

Berikut dasar hukum yang mengatur pemberian hak atas tanah 

kepada perseorangan maupun badan hukum yang diatur di dalam Pasal 4 

ayat (1) dan (2) UUPA berbunyi sebagai berikut : 15 

“ (1) 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. 

(2)  Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 
ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-
batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum 
lain yang lebih tinggi.” 

 
Tidak hanya sebagai permukaan bumi, tanah juga meliputi tubuh 

bumi yang berada dibawahnya dan ruang yang ada di atasnya, namun 

demikian dalam penggunaannya, tanah hanya digunakan untuk 

kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan penggunaan 

tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain 

yang lebih tinggi. 

Hak penguasaan atas tanah pada hukum tanah, juga terdapat 

peraturan yang mengatur kepada. Pengaturan yang mana diatur didalam 

UUPA dan sekaligus ditetapkan sebagai hierarki hak-hak penguasaan 

atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yaitu Hak Bangsa Indonesia, 

15 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN 
No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 4 Ayat 1. 
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Hak Menguasai dari Negara, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan 

Hak-Hak Perorangan. 

Beragamnya hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada 

Pasal 4 UUPA tersebut di atas, disebutkan secara rinci melalui Pasal 16 

ayat (1) UUPA, yaitu sebagai berikut : 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.”  

 
Pasal 16 ayat (1) huruf h, menyebutkan adanya hak-hak atas tanah 

yang bersifat sementara, yang dimaksud hal tersebut berupa Hak Gadai, 

Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Pertanian yang 

mana diatur agar dapat membatasi sifat-sifat yang mungkin akan 

bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak atas tanah tersebut 

diusahakan berakhir masa berlakunya di dalam waktu singkat. 

Pada tiap-tiap hak atas tanah yang diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan, khususnya pada UUPA Pasal 20 hingga Pasal 46 

menjelaskan secara rinci pengertian dari masing-masing hak tersebut, 

sebagai berikut : 

16 Ibid, Ps. 16 Ayat 1. 
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a. Hak Milik 

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) menyebutkan bahwa :17 

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
dalam Pasal 6”.  
 

 Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Boedi Harsono 

yang mendefinisikan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat 

dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi 

kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan 

selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan 

khusus untuk itu.18 

Kemudian pada ayat (2) berbunyi:19  

“Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”  

Hak Milik adalah hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenang untuk 

menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu tidak 

terbatas, sepanjang tidak ada larangan untuk itu mengikat fungsi 

sosial atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria memberikan sifat 

dari Hak Milik tersebut, sehingga disebut terkuat dan terpenuh, 

dibanding dengan hak-hak atas tanah lain hak perseorangan. 

Berdasarkan hal tersebut maka Hak Milik adalah Hak Milik atas 

17 Ibid, Ps. 20 Ayat 1. 
18 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 
292. 
19 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Op.Cit, Ps. 20 Ayat 2. 
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tanah, yaitu hak atau kewenangan yang diberikn oleh hukum kepada 

pemiliknya di atas tanah untuk mengambil kenikmatan dan 

menggunakannya, sepanjang fungsi sosial tidak dilanggar. Jangka 

waktu Hak Milik tidak terbatas, sebagai mana diartikan sebagai hak 

turun temurun, maka Hak Milik itu dapat diwariskan secara berturut-

turut dan/atau dapat duturunkan kepada orang lain, sehingga tidak 

ada perpanjangan jangka waktu haknya. 

Paragraf sebelumnya tertulis bahwa hak milik adalah hak 

turun-temurun yang maksudnya adalah hak milik dapat diwariskan 

oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Selanjutnya disebutkan 

bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh, maksud dari kata-

kata tersebut tersebut mununjukkan bahwa diantara hak-hak atas 

tanah, hak milik adalah hak yang paling kuat dan paling penuh dan 

bukan berarti hak tersebut bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak 

dapat diganggu gugat. Hak milik sebagai hak yang terkuat 

dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya berarti hak milik tidak 

mudah dihapus dan lebih mudah dipertahankan terhadap gangguan 

dari pihak lain.20 

Wewenang bagi seorang pemegang hak milik tidak memiliki 

batasan selama para penguasa tidak ikut membatasi. Hal tersebut 

berbeda dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai 

dan hak-hak lainnya, yaitu bertujuan untuk menunjukkan bahwa 

20 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 
hlm. 60. 
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diantara hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki seseorang, hak 

miliklah yang paling terkuat dan memiliki hak penuh pada tanah 

tersebut.  

Hak milik atas tanah di dalam UUPA termasuk ke dalam 

konsep hak atas tanah yang bersifat primer. Hak atas tanah yang 

bersifat primer ini maksudnya adalah hak-hak atas tanah yang dapat 

dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan 

hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan 

kepada orang lainatau ahli warisnya.21 

Tidak hanya Hak Milik atas Tanah yang bersifat primer, 

terdapat hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Hak Milik adalah hak -

atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk 

memberikan kembali suatu hak lain diatas bidang tanah hak milik 

yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan, hak 

pakai dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama 

dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan 

hak atas tanah kepada warganya. Hak ini meskipun tidak mutlak 

sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan eigendom, atas tanah 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan 

kewenangan yang paling luas pada pemiliknya, dengan ketentuan 

harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA, yang menyatakan 

21 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64. 
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bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

Hak milik juga dapat terhapus berdasarkan UUPA pasal 27, 

yang menyatakan :22 

“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 pasal 26 ayat (2).  

b.  tanahnya musnah.” 
 

b. Hak Guna Usaha 

Pengertian Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan 

sertifikat tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka 

waktu paling lama 25 tahun mencakup perusahaan pertanian, 

perikanan, atau peternakan. Hak ini diberikan atas tanah yang 

luasnya paling sedikit 5 hektar. Jika luas HGU lebih dari 25 hektar, 

maka harus menggunakan mekanisme investasi modal yang layak 

dan teknik perusahaan yang baik, disesuaikan dengan perkembangan 

zaman. 

c. Hak Guna-Bangunan 

Hak Guna Bangunan dahulu sebelum diatur dalam Hukum 

Nasional Agraria bernama Hak Opstal, yang dalam Hukum Agraria 

Barat dan pengaturannya diatur dalam Pasal 711 BW berarti Hak 

Menumpang Karang, yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai 

gedung-gedung, bangunan dan penanaman diatas pekarangan orang 

22 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN 
No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 27. 
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lain. Setelah Hukum Agraria Nasional berlaku Hak Opstal atau Hak 

Menumpang Karang dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan. 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya 

sendiri, dengan jangka waktu tertentu dan luasan tanah tertentu, 

seperti yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA, sebagai 

berikut: 23 

(1) “ Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun;”  

 
d. Hak Pakai 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 

hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik 

orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikanya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 

bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan UUPA. Jangka waktu hak pakai adalah selama jangka 

waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 

yang tertentu. Subyek hak pakai adalah warga negara Indonesia, 

orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 

23 Ibid, Ps. 35 Ayat 1. 
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serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Pengaturan mengenai hak pakai terdapat dalam Pasal 41 hingga 

Pasal 43 UUPA. 

e. Hak Pengelolaan 

Tidak ada pasal dalam UUPA yang secara khusus mengatur 

mengenai hak pengelolaan, hak pengelolaan hanya disebut di dalam 

penjelasan umum angka 2 UUPA. Pengertian hak pengelolaan untuk 

pertama kalinya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 

Pakai Atas Tanah (selanjunya disebut PP 40/1996). Menurut 

ketentuan Pasal 1 angka 2 PP 40/1996 menjelaskan : 24 

“ Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya.” 
 

Pengertian hak pengelolaan yang dipandang lengkap dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut UU 

BPHTB). Pengertian yang dipandang lengkap mengenai Hak 

Pengelolaan menurut penjelasan umum pada Pasal 2 ayat (3) huruf f 

UU BPHTB yaitu sebagai berikut : 25 

24
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 

Tanah, PP No. 40 Tahun 1996, LN No. 58 Tahun 1996, TLN No. 3643, Ps. 1 angka 2. 
25 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, UU No. 20 Tahun 2000, LN No. 130 Tahun 2000, 
TLN No. 3988, Ps. 2 ayat (3) huruf f. 
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“ Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan 
penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada 
pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.” 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun 

Sistem Condominium atau rumah susun sudah dikenal sejak ribuan 

tahun sebelum masehi. Bangsa davida yang berwilayah di daerah dataran 

tinggi Dekhan dan sekitarnya sudah menerapkan sistem rumah susun. 

Dilembah sungai Indus mereka membangun dua kota yaitu Mohenjo 

Daro dan Harapa, jauh sebelum masuknya bangsa Aria yang 

mengembara dari asal mereka di Persia dan datang ke Hindustan pada 

sekitar tahun 1500 sebelum masehi ke daerah Dekhan. Pembangunan 

Rumah Susun juga dijumpai di Romawi Timur mulai zaman kejayaan 

Bizantium sampai dengan jatuhnya kota Istambul pada bangsa Turki 

pada tahun 1453. Bangsa Turki sendiri dalam sejarah kebudayaannya 

banyak meresepsi pola-pola kebudayaan yang universal dari Negara 

Romawi yang berhasil ditundukkannya itu, termaksud diantaranya 

kebudayaan membangun. Sejarah membuktikan bahwa hukum Rumah 

Susun kian berkembang seiring majunya pembangunan gedung-gedung 

bertingkat dilima benua di dunia ini, terutama Eropa dan Amerika.26 

Tumbuh dan berkembangnya Hukum Rumah Susun pada 

26 Oloan Sitorus dan Balans Sebayang, Kondominium dan Permasalahannya Mitra Kebijakan 
Tanah Indonesia, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,1998), hlm.6. 
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hakikatnya dilatarbelakangi keterbatasan kesedian tanah sebagai tempat 

mendirikan bangunan sebagai hunia atau tempat usaha, sementara jumlah 

manusia (penduduk) yang akan menghuni atau menggunakannya sebagai 

tempat usaha tetap bertambah.  

Kepadatan masyarakat industri yang mulai meningkat dan 

permintaan jenis pembagian tanah yang berbeda secara vertikal, maka 

untuk mengakomodasi penduduk yang sangat padat di daerah-daerah 

perkotaan. Negara Australia, selain mengenal pembagian tanah secara 

vertikal, juga menggunakan cara lain untuk membagi tanah, yaitu dengan 

pembagian tanah secara horizontal. Pembagian tanah seara horizontal 

dalam udang-undang Anglo-Australia, atau lebih tepatnya ruang udara di 

atas tanah yang sebenarnya dibagi menjadi strata Horizontal. Tingkat atas 

dari suatu bagian dan ruang udara di dalamnya dapat dipisahkan dari 

tanah, di atas mana bangunan itu berdiri dianggap sebagai real 

property.27  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonsesia, rumah susun berarti 

bangunan yang direncanakan dan digunakan sebagai tempat kediaman 

oleh beberapa keluarga serta mempunyai tingkat minimum dua lantai 

dengan beberapa unit hunian.28 

Rumah susun (selanjutnya disebut rusun) diatur oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (selanjutnya 

27 Ibid. 
28 Tim Penyusun Kamus Pembinaan danPengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Edisi ke-2, Cet. 9, (Jakarta:Balai Pustaka, 1997), hlm. 1000-1001. 
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disebut UURS) dimana memiliki pengertian yaitu29 

“ bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan 
yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, 
baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama.” 
 

Selanjutnya ada juga pengertian-pengertian dari Satuan Rumah 

Susun, Tanah bersama, Bagian bersama, dan Benda Bersama menurut 

UURS, sebagai berikut : 30 

• “ Satuan Rumah Susun (selanjutnya di sebut sarusun) adalah unit 
rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah 
dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana 
penghubung ke jalan umum;  

• Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk 
bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak 
terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan 
batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan; 

• Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara 
tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi 
dengan satuan-satuan rumah susun; 

• Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah 
susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah 
untuk pemakaian bersama.” 
 

Pada sebuah rumah susun selain adanya bangunan, juga terdiri dari 

Pemilik, Penghuni, Pengelola, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni 

Sarusun dengan pengertian sebagai berikut : 31 

• “Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun;  
• Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai 

pemilik maupun bukan pemilik; 
• Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk 

mengelola rumah susun; 
• Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya 

29 Indonesia, Undang-Undang Rumah Susun, Loc.Cit, Ps.1.  
30 Ibid, Ps.1. 
31 Ibid, Ps.1. 
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disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para 
pemilik atau penghuni sarusun.” 
 

Hak milik atas satuan rumah susun adalah suatu hak atas tanah 

hasil modifikasi dari hukum adat oleh UURS dan mengandung prinsip-

prinsip yang diperkenankan oleh UUPA. Pasal 46 ayat (1) dan (2) UURS 

juga menyatakan bahwa: 32 

a. “Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan 
yang bersifat perseorangan dan terpisah. 

b. Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan 
tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan, dihitung 
berdasarkan atas NPP. “ 
 

Pasal 4 ayat 1 UUPA telah mengatur mengenai hak milik atas 

satuan rumah susun secara implisit, dimana dalam ketentuan pasal 

tersebut telah dinyatakan bahwa pemberian hak atas tanah dapat 

diberikan kepada sekelompok orang, baik secara sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Hak atas 

tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama oleh 

seluruh pemilik satuan rumah susun dapat berupa Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan dan atau hak pakai atas tanah negara. Ketentuan yang 

mengatur mengenai rumah susun adalah UURS, yang telah mencabut 

undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1985 tentang 

Rumah Susun.33 

32 Ibid, Ps.46 ayat (1) dan  (2). 
33 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016). hlm. 80. 
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Rumah susun di Kawasan Batam dibangun dengan tujuan untuk 

dapat menunjang kebutuhan rumah bagi para tenaga kerja yang berada di 

kawasan industri sehingga diharapkan dapat menekan biaya hidup. 

Lokasi rumah susun terdapat yang ada di kota Batam berlokasi di 

Sekupang, Muka Kuning, Batu Ampar dan Kabil.   

Rumah susun Sekupang terletak di Sekupang dengan luas 7 Hektar. 

Lokasi rumah susun Sekupang dekat dengan Kawasan Industri Sekupang. 

Rumah susun Sekupang terdiri dari 2 Twin Block Tipe 36, dengan 

jumlah 128 unit dan 2 Twin Block Tipe 21, dengan jumlah 128 unit. 

Jumlah total unit rumah susun Sekupang adalah sebanya 256 unit yang 

dapat menampung jumlah hunian sebanyak 896 orang. 

Rumah susun Muka Kuning terletak di Muka Kuning dengan luas 

25 Hektar. Lokasi rumah susun ini sangat strategis karena berdekatan 

dengan kawasan industri Batam Indo dan kawasan industri Panbil di 

Muka Kuning yang hanya berjarak 200 meter. Rumah susun Muka 

Kuning terdiri dari 9 Twin Block Tipe 21, dengan jumlah unit 576 unit 

yang mampu menampung jumlah hunian sebanyak 2.304 orang.  

Rumah susun Batu Ampar terletak di area seluas 5 Hektar. Lokasi 

rumah susun Batu Ampar terletak di Kawasan Industri Batu Ampar yang 

berjarak 200 m. Rumah susun Batu Ampar terdiri dari Twin Block Tipe 

21, dengan jumlah unit sebanyak 256 unit, dengan total jumlah hunian 

1024 orang. 
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B. Landasan Konseptual 

1. Jenis-Jenis Sertifikat Hak Atas Tanah 

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 

di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

Hak-hak atas tanah yang telah dijelaskan pengertiannya masing-

masing pada sub bab sebelumnya, masing-masing dari kepemilikannya 

dapat dibuktikan dengan adanya sebuah sertifikat yang menandakan 

bahwa seseorang ataupun badan hukum berkuasa terhadap hak atas tanah 

tersebut, berikut penjelasan secara rinci atas masing-masing jenis, 

manfaat hingga berakhirnya sertifikat terhadap hak-hak atas tanah 

tersebut : 

a. Sertifikat Hak Milik 

Sertifikat hak milik merupakan bukti kepemilikan atas tanah 

yang berstatus Hak Milik. Subjek pemegang dari hak milik ini 

menurut Pasal 21 UUPA, adalah: 34 

(1) “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.  
(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 

memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula 
warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-

34 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Loc.Cit, Ps. 21. 
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negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 
satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 
lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus 
karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan 
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung.  

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat 
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku 
ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.” 

 
Lahirnya hak milik telah diatur juga didalam UUPA pada pasal 

22 yang berbunyi :35 

 (1) “ Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini hak milik terjadi karena :  
a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  
b. ketentuan Undang-undang.”  
 
Hak milik juga dapat terhapus dikarenakan oleh beberapa 

faktor, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUPA yang 

berbunyi: 36  

“Hak milik hapus bila : 
a. tanahnya jatuh kepada negara;  

1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18/Untuk 
kepentingan umum,  

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya,  
3. Karena diterlantarkan,  
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2),  

b. Tanahnya musnah.” 
 

b. Sertifikat Hak Guna Usaha 

35 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Loc.Cit, Ps. 21. 
36

 Ibid, Ps. 27. 
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Sertifikat hak milik merupakan bukti kepemilikan atas tanah 

yang berstatus Hak Milik. Subjek pemegang dari hak milik ini 

menurut Pasal 30 UUPA, adalah: 37 

(1) “Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :  
a. warganegara Indonesia;  
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.  
(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan 

tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam 
ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib 
melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak 
yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi 
syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak 
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka 
hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” 

 
Hak Guna Usaha juga dapat terhapus yang disebabkan oleh 

beberapa faktor, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 

UUPA yang berbunyi: 38 

“Hak guna usaha hapus karena :  
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 30 ayat (2).”  
 

c. Sertifikat Hak Guna Bangunan 

37 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN 
No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 30. 
38 Indonesia, Undang-Undang Rumah Susun, UU No.20 Tahun 2011, LN No. 7 Tahun 2011, TLN 
No. 5188, Ps. 34. 
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Sertifikat hak guna bangunan ini merupakan bukti kepemilikan 

atas tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan. Subjek pemegang 

Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 ayat (1), dengan kata lain 

yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah: 39  

1. “Warga Negara Indonesia;  
2. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.” 
 

Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 

lain. Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Peralihan 

tersebut dipertegas di dalam Pasal 35 ayat (3), yang berbunyi :40 

(3) “ Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain.” 

 
Hapusnya Hak Guna Bangunan dalam Pasal 35 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan karena : 41 

1) “B erakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam 
perjanjian pemberiannya;  

2) dibatalkan oleh pejabat yang berwenang pemegang Hak 
Pengelolaan atau pemegang Hak milik sebelum jangka waktu 
berakhir, karena :  
a) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban memegang hak, dan 

atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban pemegang 
HGB; atau  

b) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban 
yang tertuang dalam perjanjian pemberian HGB antara 
pemegang HGB dan pemegang Hak Milik atau perjanjian 
penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau  

39 Indonesia, Undang-Undang Rumah Susun, Loc.Cit, Ps. 36.  
40 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Loc.Cit, Ps. 35 ayat (3). 
41 Indonesia, Peraturan Pemerintah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 
Tanah, PP No. 40 Tahun 1996, LN No. 58 Tahun 1996, TLN No. 3643, Ps. 35. 
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c) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap.  

3) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktu berakhir;  

4) dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 
tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda 
Yang Ada Di Atasnya;  

5) ditelantarkan;  
6) tanahnya musnah; 
7) pemegang HGB yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

pemegang HGB, dan dalam waktu 1 tahun tidak mengakhiri 
penguasaan HGB.”  
 

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

menyebutkan bahwa : 42 

“Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau 
atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka 
bekas pemegang Hak Guna Bangunan 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 Hak 
Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.”  

 
Dalam penjelasan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 disebutkan bahwa penyelesaian penguasaan bekas Hak 

Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dan atas tanah Hak 

Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus dilaksanakan sesuai 

perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan antara pemegang Hak 

Pengelolaan dan pemegang Hak Guna Bangunan atau perjanjian 

pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Milik dan 

pemegang Hak Guna Bangunan. 

d. Sertifikat Hak Pakai 

42 Ibid, Ps. 38. 
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Hak Pakai (HP) menurut Pasal 41 ayat 1 UUPA adalah hak 

untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, 

yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan 

tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan 

ketentuan UUPA. Perkataan ‘menggunakan’ dalam Hak Pakai 

menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk 

kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan ‘memungut 

hasil’ dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai 

digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan (misalnya 

pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan).43 

e. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

Menurut Boedi Harsono mengenai sertifikat Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun adalah suatu kreasi baru dalam perundang-

undangan pertanahan. Sertifikat tersebut terdiri dari salinan buku 

tanah hak milik atas satuan rumah susun, surat ukur dari tanah 

bersama, dan gambar denah satuan rumah susun yang bersangkutan. 

Semuanya dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen, yang jelas 

43 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 119. 
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menunjukkan tingkat rumah susun, letak satuan rumah susun, dan 

lokasinya di tingkat yang bersangkutan.44  

Karakteristik Khusus Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun dinyatakan oleh R. Soeprapto, yaitu : Sertifikat tanda bukti 

hak milik atas satuan rumah susun ini tidsk terikat pada macam hak 

atas tanah. Oleh karena itu, berlaku bagi satuan rumah susun yang 

berdiri diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau gak pakai 

atas tanah negara dengan menggunakan sebutan sertifikat tanda bukti 

hak milik atas satuan rumah susun.45 

Tanda bukti kepemilikan atas rumah susun adalah Sertifikat 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (selanjutnya disebut SHM 

Sarusun). Masing-masing unit ruman susun diterbitkan sertifikatnya 

oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat berdasarkan Akta 

Pemisahan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. SHM 

Sarusun berdiri sendiri dan dapat dimiliki oleh orang maupun badan 

hukum. 

Secara umum SHM Sarusun sama dengan sertifikat hak atas 

tanah dan bangunan lainnya, perbedaan hanya terletak pada 

warnanya, yang berwarna merah muda (pink) dan adanya persentase 

kepemilikan atas tanah bersama. 

Sebelum dikeluarkannya SHM Sarusun maka diterbitkanlah 

akta pemisahan, yang mana pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

44 Boedi Harsono, Berbagai Masalah Hukum Bersangkutan Dengan Rumah Susun dan Pemilikan 
Satuan Rumah Susun, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1986), hlm. 327. 
45 Ibid. 
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Nomor 4 Tahun 1988 tentang rumah susun menjelaskan akta 

pemisahan adalah :46  

1. Tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan rumah 

susun,bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama 

dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan 

batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang 

mengandung nilai perbandingan proporsional;  

2. Bentuk dan tata cara pengisian dan pendaftaran akta pemisahan 

diatur dalam Peraturn kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 

2 Tahun 1989;  

3. Akta pemisahan dibuat dan diisi sendiri oleh penyelenggara 

pembangunan rumah susun. Akta pemisahan ini tidak 

diharuskan dibuat secara notaril;  

4. Akta pemisahan ini wajib disahkan oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat II Kabupaten/Kotamadya setempat atau Pemerintah 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  

Pengesahan akta pemisahan telah selesai maka selanjutnya 

harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat, dengan 

melampirkan :  

1. Sertifikat hak atas tanah;  

2. Izin layak huni;  

46 Ibid. 
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Penyelenggara pembangunan rumah wajib mengajukan 

permohonan izin layak huni setelah menyelesaikan 

pembangunannya sesuai dengan perizinan yang telah diberikan 

kepada pemerintah. Pemerintah daerah memberikan izin layak 

huni kepada penyelenggara pembangunan setelah melakukan 

pemeriksaan terhadap satuan rumah susun yang sudah selesai 

dibangun berdasarkan kepada persyaratan dan ketentuan 

perizinan yang telah diterbitkan.  

3. Warkah-warkah lainnya yang diperlukan (Pasal 4 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Badan Pertanahan nasional Nomor 2 

Tahun 1989).  

Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun terbit atas nama 

penyelenggara pembangunan dan harus sudah ada sebelum satuan 

rumah susun dijual. Berbeda dengan perumahan biasa yang bukan 

rumah susun dimana sertifikat hak atas tanah yang berasal dari 

pemecahan sertifikat induk atas nama penyelenggara pembangunan 

terbit atas nama pembeli atau pemilik yang barudan terbit setelah 

rumah yang bersangkutan di beli. Perbedaannya terletak pada 

perbuatan hukum pemisahannya dan perbuatan hukum jual belinya 

yaitu :47 

1. Pada rumah susun, pemisahan dilakukan sebelum satuan rumah 

susun dijual yang selanjutnya terbit sertifikat hak milik atas 

47 Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 210. 
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satuan rumah susun atas nama penyelenggara pembangunan. 

Adanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun merupakan 

syarat untuk dapat menjual satuan rumah susun; 

2. Pada perumahan biasa, pemecahan dilakukan setelah rumah 

yang bersangkutan dijual. Atas dasar jual beli tersebut, terbit 

sertifikat hak atas tanah atas nama pemilik yang baru. 

Terbitnya sertifikat hak milik atas satan rumah susun, maka 

sertifikat hak atas tanah bersama harus disimpan di kantor 

Pertanahan sebagai warkah dan di dalam buku tanah maupun 

sertifikat hak atas tanahnya diberi cattan mengenai pemisahan dan 

penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan nasinal Nomor 4 Tahun 1989. 

Lain dari pada itu proses peralihanpun sama dengan peralihan 

hak atas sertifikat tanah dan bangunan lainnya, dimana peralihan 

 diharuskan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. Tidak hanya bisa dialihkan, SHM Sarusun 

juga bisa dibebankan hak tanggungan atau dijadikan jaminan atas 

pinjaman kepada lembaga keuangan. Proses penjaminan ini sama 

dengan proses menjaminkan sertifikat lainnya secara umum. 

SHM Sarusun sendiripun di atur secara rinci  mengenai 

pemilikan sarusun pada Pasal 46 hingga 49 UURS, yang mana 

penjelasan mengenai SHM Sarusun berbunyi : 
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“Pasal 46  
(1) Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas 

sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak 
bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah 
bersama.  

(2) Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan atas 
NPP.  

Pasal 47  
(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak 

milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, 
hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak 
pengelolaan diterbitkan SHM sarusun.  

(2) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak 
atas tanah.  

(3) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas:  
a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan 

yang menunjukkan sarusun yang dimiliki; dan  
c. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian 

bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang 
bersangkutan.  

(4) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
oleh kantor pertanahan kabupaten/kota.  

(5) SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan.”  

 
Hak kepemilikan perseorangan dalam Satuan Rumah Susun 

adalah kepemilikan untuk ruangnya. Sertifikat hak milik atas satuan 

rumah susun mempunyai karakteristik khusus bila dibandingkan 

dengan sertifikat hak atas tanah pada umumnya yang mana 

sertifikatnya tergantung pada macam status hak atas tanahnya, 

misalnya sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak 

guna bangunan, sertifikat hak pakai. Pada rumah susun terdapat 

bagian yang dapat dimiliki secara perseorangan dan terpisah dan 
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terdapat pula bagian yang merupakan hak bersama. 

Sertifikat rumah susun memiliki keistimewaan karena apapun 

jenis tanah dimana rumah susun dibangun sertifikat kepemilikan 

rumah susun tetaplah Sertifikat Hak Milik satuan Rumah Susun 

(HMSRS). penjualan rumah susun sebelum pembangunan rumah 

susun selesai, paling sedikit harus memiliki keterbangunan 20 % 

(dua puluh persen), sebagaimana diatur di dalam pasal 17 UURS 

pembangunan rumah susun dapat dilakukan diatas tanah : Hak Milik, 

Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan. Pemilikan Rumah 

Susun dapat diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat 

sebagai pemegang hak atas tanah. 

Masa berlakunya Hak Milik Satuan Rumah Susun adalah sama 

dengan masa berlakunya hak atas tanah (HGB, Hak Pakai) dimana 

diatas tanah tersebut dibangun gedung bangunan rumah susun. 

Sehingga apabila masa berlaku hak atas tanah yang diatasnya berdiri 

gedung bangunan rumah susun berakhir maka dengan sendirinya 

masa berlakunya Hak Milik Satuan Rumah Susun turut berakhir.  

Terbitnya SHM Sarusun, maka terwujudlah jaminan kepastian 

hukum yang menjadi salah satu tujuan pembangunan rumah susun. 

Kepastian tersebut meliputi :48 

a. Kepastian status Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yaitu pada 

48 Urip Santoso, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2011), 
hlm. 97. 
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sertifikatnya dapat diketahui demgam jelas Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun tersebut terdir diatas tanah Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan, atau Hak Pakai Atas Tanah Negara.  

b. Kepastian subjek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yaitu 

pada sertifikatnya dapat diketahui dengan jelas Hak Milik Atas 

Satuan rumah Susun tersebut milik perseorangan atau badan 

hukum.  

c. Kepastian Objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yaitu 

pada sertifikatnya dapat diketahui dengan jelas lokasi satuan 

rumah susun, letak lantai satuan rumah susun, luas (ukuran) 

satuan rumah susun, batas-batas hak Milik Satuan Rumah Susun 

yang bersifat perseorangan dan terpisah, dan besarnya hak 

bersama pada bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama. 

 

2. Badan Pengusahaan (BP) Batam  

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam atau sering disebut dengan BP Batam merupakan 

perusahaan yang dibentuk dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 dan didukung 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Nomor 46 Tahun 2007 

mengenai FTZ (Free Trade Zone) dan terkait pengelolaan, 

pengembangan serta pembangunan kawasan yang dulunya bernama 
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Otorita Batam. Otorita Batam sendiri dibentuk pada awalnya dengan 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan berfokus pada 

pengembangan investasi pada kawasan industri. Terkait PP Nomor 46 

Tahun 2007 pula, dimana pegawai Otorita Batam dan aset yang ada pada 

Otorita Batam dialihkan kepada BP Batam (Badan Pengusahaan Batam, 

2017). Badan Pengusahaan Batam merupakan perusahaan yang 

khususnya mengelola perizinan terkait investasi dari perusahaan asing 

maupun lokal di kawasan perdagangan di Pulau Batam. Dalam 

pelaksanaannya, Badan Pengusahaan Batam dianggap memiliki dualisme 

dengan Pemerintah Kota Batam. Namun nyatanya, keduanya memiliki 

kewenangan yang berbeda. BP Batam mengelola terkait kawasan 

perdagangan bebas, industri, pengembangan usaha di Pulau Batam. 

Sementara masalah kependudukan serta pelayanan publik lainnya diluar 

masalah pengembangan wilayah terkait perdagangan dan industri 

dikelola oleh Pemerintah Kota. Keberadaan Badan Pengusahaan Batam 

dan Pemerintah Kota Batam menjadikan Pulau Batam sendiri menjadi 

daerah yang istimewa dan berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. 

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Bab 3 

Pasal 6 ayat 2 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 dan Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No. 9-VIII Tahun 1993, dinyataka bahwa seluruh 

areal tanah yang terletak di Pulau Batam dan lima pulau di sekitarnya 

diberikan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Batam/Kepala BP 
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Batam, sehingga pemanfaatan dan penggunaan lahan di daerah tersebut 

oleh pihak ketiga harus mendapat persetujuan Otorita Batam/BP Batam.  

Salah satu faktor strategis dengan adanya sarana infrastruktur 

jembatan yang menghubungkan Pulau Batam-Tonton-Nipah-Setoko-

Rempang-Galang-Galang Baru. Dengan jembatan penghubung tersebut, 

wilayah kawasan BP Batam diperluas menjadi 715 km2.  

Penggunaan lahan di Batam diberikan untuk waktu 30 tahun 

pertama, kemudian dapat diperpanjang untuk 20 tahun, serta dapat 

diperbaharui selama 30 tahun. Sehingga total waktu yang diberikan untuk 

penggunaan tanah menjadi 80 tahun. 

a. Visi dan Misi BP Batam 

Visi : Menjadikan Kawasan Batam sebagai Kawasan Ekonomi 

terkemuka Asia Pasifik dan kontributor utama pembangunan 

Ekonomi Nasional.  

Misi: Mewujudkan Pulau Batam sebagai Daerah Industri Hijau 

Berorientasi Ekspor dan Mewujudkan Pulau Batam Menjadi 

Kawasan Wisata Bahari Unggul dan Transhipment 

Perdagangan Internasional. 

b. Kedudukan Badan Pengusahaan (BP) Batam 

Badan Pengusahaan Batam merupakan instansi yang 

mengurusi beberapa aspek penting di Kota Batam. Mulai aspek 

kesehatan, transportasi, keamanan, logistik serta investasi di Kota 

Batam. Sejak awal keberadaan Badan Pengusahaan Batam memang 
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diperuntukkan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas 

pembangunan kawasan khususnya industri dan perdagangan di Kota 

Batam. 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 menyebutkan 

bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah 

menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya 

selama 70 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 

ditandatangani mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat 

khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan 

untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. 

Perijinan tersebut diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik, 

Perijinan IT-PT, Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, 

Perijinan IT Garam Perizinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, 

Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perijinan Bongkar 

Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan Pelepasan Kapal Laut. 

Keberadaan BP Batam tidak terlepas dari kebijakan 

pemerintah pusat untuk memberlakukan Pulau Batam secara khusus 

demi memicu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional 

dengan memanfaatkan potensi dan letak strategis Pulau Batam. 

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah menerbitkan sejumlah 

keputusan yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan Otorita 

Batam. Keputusan tersebut antara lain: Keputusan Presiden Nomor 

65 Tahun 1970 tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam sebagai 

Raja Norizah Yuliana, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Berdiri Di Atas  
Lahan Berstatus Hak Guna Bangunan Di Kota Batam (Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun), 2018 
UIB Repository © 2018



Dasar Logistik Lepas Pantai Untuk Kegiatan Pengeboran Oleh 

Pertamina, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang 

Pembangunan Pulau Batam, dan Keputusan Presiden Nomor 41 

Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah lima 

kali diubah yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978, 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989, Keputusan Presiden 

Nomor 94 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000, 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005, Keputusan Presiden 

Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penunjukan Beberapa Lokasi di 

Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil sebagai Kawasan Bonded Ware 

House dan PT Persero Batam sebagai Penguasa Bonded Ware 

House, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 

tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau 

Batam; Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang 

Penetapan Seluruh Pulau Batam Sebagai Kawasan Berikat (Bonded 

Zone), Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan 

Kerja Antara Pemerintah Kotamadya Batam dengan Otorita Batam, 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 tentang Perluasan 

Wilayah Kerja Otorita Batam meliputi lima puluh pulau kecil di 

sekitar Pulau Batam, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 

tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Otorita Batam 

meliputi Pulau Rempang, Galang Baru, dan beberapa pualu kecil di 

sekitarnya dan Penetapan sebagai wilayah Usaha Kawasan Berikat 
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(Bonded Zone). 

BP Batam juga merupakan pemegang hak pengelolaan atas 

tanah yang ada di kota Batam. Kewenangan Otorita Pengembangan 

Daerah Indusri Pulau Batam (OPDIPB) ditentukan dalam Keputusan 

Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pengelolaan Dan 

Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam. Dalam Pasal 6 

ayat (2) huruf a ditentukan bahwa: 49 

“Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan 
dengan Hak Pengelolaan kepada ketua otorita pengembangan 
daerah industri pulau batam dengan wewenang : 
a. Merencanakan peruntukkan dan penguasaan tanah tersebut; 
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya; 
c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak 

ketiga dengan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan Pasal 41 
sampai dengan Pasala 43 UUPA; 

d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.” 
  

Berdasarkan pasal di atas bahwa Otorita Pengembangan 

Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) berwenang atas peruntukan 

dan penggunaan tanah di Kota Batam. Hal ini yang membedakan 

antara Kota Batam dengan Kota/Kabupaten lainnya.50 

c. Kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam 

Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah 

pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen 

Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk 

49
 Indonesia, Keputusan Presiden Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau 

Batam, Kepres No.41 Tahun 1973, Ps. 6 ayat (2) huruf a. 
50 Adityo Ariwibowo, “Sekilas tentang Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam (BP Batam)” 
https://adityoariwibowo.wordpress.com/2015/10/06/sekilas-tentang-badan-pengusahaan-kawasan-
kota-batam-bp-batam/, di unduh 6 Oktober 2015.  
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barang. Perijinan tersebut diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap 

Plastik, Perijinan IT-PT, Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat 

Pertanian, Perijinan IT Garam Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer 

berwarna, Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, 

Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan Pelepasan 

Kapal Laut. 

Beragam perijinan yang sebelumnya berada di Otorita Batam 

diantaranya Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Cut and Field, 

Perijinan Alokasi Lahan, Perijinan titik titik lokasi iklan, SK BKPM 

tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import 

Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT).51 

Kewenangan BP Batam dalam menyelenggarakan Hak 

Pengelolaan atas Lahan, yang meliputi: 

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan bagian-bagian tanah 

tertentu dari Hak Pengelolaan; 

2. Menggunakan Lahan untuk keperluan pelaksanaan fungsi dan 

tugas pokok Badan Pengusahaan Batam; 

3. Menyerahkan penggunaan bagian-bagian Bidang Tanah tertentu 

dan Hak Pengelolaan kepada Pengguna Lahan dengan ketentuan 

dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan 

Batam dan waktu ke waktu yang bertujuan untuk menjaga iklim 

usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum untuk 

51 Badan Pengusahaan Batam, http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, diunduh 
14 Agustus 2018. 
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menjalankan usaha; dan  

4. Menerima uang pemasukan atau ganti rugi. 

Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Kepala dan dalam 

pelaksanaannya dapat dilimpahkan sebagian kepada Pejabat Badan 

Pengusahaan Batam. 

d. Tugas dan Fungsi Badan Pengusahaan (BP) Batam 

Sejak awal keberadaan Badan Pengusahaan Batam memang 

diperuntukkan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas 

pembangunan kawasan khususnya industri dan perdagangan di Kota 

Batam. BP Batam yang membagi dengan jelas ke 5 (lima) bagian 

utama dengan masing-masing tugas dan fungsinya, yaitu Anggota : 

1. Deputi Bidang Administrasi dan Umum ( Biro Umum dan 

Sekretariat, Biro Keuangan, Biro SDM, Biro Hukum dan 

Organisasi, Kantor Perwakilan BP Batam dan PDSI memiliki 

garis koordinasi dengan Anggota (1).  

2. Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari Biro 

Perencanaan Program dan LITBANG, Biro Perencanaan 

Teknik, Biro Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan, 

Biro Pengembangan Manajemen Kinerja.  

3. Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha terdiri dari beberapa 

aset penting yaitu Kantor Bandara Hang Nadim Batam, Kantor 

Pelabuhan Laut Batam, Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam 

serta Kantor Pengelolaan Batam.  
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4. Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya terkait dengan 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kantor 

Pengelolaan Air dan Limbah serta Direktorat Pemanfaatan Aset.  

5. Deputi Bidang Pelayanan Umum, terbagi dalam Direktorat Lalu 

Lintas Barang, Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Direktorat Promosi dan Humas serta Direktorat Pengamanan. 

Kemudian akan dijelaskan mengenai struktur dari Biro SDM BP 

Batam yang memegang peran dalam pengembangan SDM pada 

Badan Pengusahaan Batam. 

 

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) merupakan 

suatu lembaga non departemen yang dibentuk sejak tanggal 19 Juli 1998 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

1998. Badan ini merupakan peningkatan dari direktorat jenderal agraria 

departemen. Peningkatan status tersebut didasarkan pada kenyataan 

bahwa tanah sudah tidak lagi merupakan masalah agraria yang selama  

ini lazimnya di identifikasikan sebagai pertanahan, namun tanah setelah 

berkembang menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi 

pertahanan dan keamanan.52  

Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu presiden dalam 

mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik 

52 Riza, “Tinjauan Mengenai Tugas dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional” 
http://alyaza26.blogspot.com/2011/08/tinjauan-umum-mengenai-badan-pertanahan.html, diunduh 
09 Agustus 2011.  
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berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang 

meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilihan tanah, 

pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan 

lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.53  

Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan 

Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Lembaga 

Pemerintah Non Departemen bertugas membantu Presiden mengelola 

dan memgembangkan administrasi pertanahan.54 

a. Visi dan Misi BPN Batam 

Visi : Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan 

pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta 

keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, 

kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 

Misi: Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan 

pertanahan untuk: 

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-

sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan 

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta 

pemantapan ketahanan pangan. 

2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih 

berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan 

53 Presiden, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pertanahan Nasional, No. 3 
Tahun 2006, Ps. 2. 
54 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 4. 
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penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah (P4T). 

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis 

dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat 

hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak 

melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian 

hari. 

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-

luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah 

sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan 

lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip 

dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat 

secara luas. 

b. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Upaya agar tercapainya penyelenggaraan tugas dan fungsi 

BPN di suatu daerah, maka dibentuk Kantor Wilayah BPN Propinsi 

di daerah Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota di 

daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006. Kantor Pertanahan 

adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di 

Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
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kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Kantor Pertanahan 

dipimpin oleh seorang kepala yang berstatus sebagai pegawai negeri 

sipil. 

c. Kewenangan  Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari 

undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari 

kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan 

kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk 

melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. 

Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau 

mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang 

diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.55  

Sumber kewenangan dari BPN yaitu Sumber Kewenangan 

Atribusi, dimana yang menguatkan pernyataan bahwa wewenang 

yang diperoleh secara Atribusi itu bersifat asli karena berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Kata lain, organ pemerintahan 

memperoleh kewenangan secara langsung dari amanat dalam pasal 

tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

Kepala Badan Pertanahan berwenang untuk melakukan 

pendaftaran hak dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak 

55 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cet. II, (Yogyakarta: UII Press. 2003), hlm. 54. 
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atas tanah yang dimohonkan oleh seseorang atau suatu badan. Dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari sebagian wewenang pemberian hak 

atas tanah dilimpahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Propinsi 

maupun Kantor Badan Pertanahan Kabupaten atau Kota, hal ini 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 19  Februari 1999 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah 

Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 1999. 

d. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN 

mempunyai kewajibana yang mana harus melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

BPN menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:56 

1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 

pengukuran, dan pemetaan; 

3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak 

tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 

4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, 

penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 

56 Ibid. 
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5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan 

tanah; 

6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian 

dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 

7) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 

8) pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan BPN; 

9) pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 

10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 

pertanahan; dan 

11) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan.  

 

C. Landasan Yuridis 

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 asas yaitu Asas Pemisahan 

Horizontal dan Asas Kepastian Hukum. Berikut pemaparan antara kedua asas 

tersebut, yaitu : 

1. Asas Pemisahan Horizontal  

Indonesia dalam hukum tanah nasionalnya menganut asas 

pemisahan horizontal. Penjelasan umum angka 6 paragraf I, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa sebagaimana diketahui 
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hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat, yang mengguankan 

asas pemisahan horizontal. Sehubungan dengan itu, maka dalam 

kaitannya dengan bangunan, tanaman dan hasil karya, hukum tanah 

nasional juga menggunakan asas pemisahan horizontal, dalam rangka 

asas pemisahan horizontal, benda-benda yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah menurut hukum bukan bagian dari tanah yang 

bersangkutan. Setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, 

tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Asas pemisahan 

horizontal adalah asas yang di anut oleh hukum adat. 

Asas pemisahan horizontal merupakan kebalikan dari asas 

pelekatan yang mengatakan bangunan dan tanaman merupakan satu 

kesatuan dengan tanah, namun sebaliknya asas pemisahan horizontal 

menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. 

Konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya maliputi 

pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.  

Berdasarkan asas pemisahan horizontal ini, dimungkinkan dalam 

satu bidang tanah yang sama terdapat beberapa hak kepemilikan atas 

tanah secara bersamaan. Misalnya ada tanah hak milik individu, di 

atasnya dibuat perjanjian dengan pihak konstruktor agar dapat dibangun 

gedung perkantoran yang dilekatkan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 

30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Sehingga dalam sebidang 

tanah, ada dua hak yang melekat. Hak primer yaitu hak milik (individu 

ataupun hak menguasai negara), dan hak sekunder (Hak Pakai, Hak Guna 
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Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan dan lain-lain). 

Pada asas pemisahan horizontal ini, pengertian tanah hanya 

meliputi permukaan tanah saja sehingga apa yang melekat atau berdiri di 

atasnya dan apa yang terkandung di bawahnya bukanlah satu kesatuan 

melainkan bentuk-bentuk yang terpisah.57 

Pemegang hak atas tanah hanya menguasai sebatas permukaan 

tanahnya saja sedangkan bangunan atau apapun yang melekat di atas 

tanah tersebut berbeda hak kepemilikannya dan hal ini membuka 

kemungkinan bahwa pemegang hak atas benda yang melekat di atas 

tanah berbeda dengan yang memegang hak atas tanah. Segala sesuatu 

seperti tanaman atau bangunan yang berdiri di atas tanah apabila merujuk 

pada KUHPerdata, maka segala tanaman atau bangunan itu menjadi 

bagian dari tanahnya karena berlaku asas perlekatan menurut Pasal 500 

dan Pasal 506 KUHPerdata. 

Hal ini menjadi berbeda apabila merujuk pada hukum pertanahan 

yang tertuang dalam UUPA bahwa yang berlaku adalah asas pemisahan 

horizontal, yaitu pemisahan antara tanah dan segala sesuatu yang berdiri 

di atasnya. Hal ini juga berlaku bahwa pihak yang menanam tanaman 

atau membangun bangunan adalah sebagai pemilik dari tanaman atau 

bangunan tersebut. 

Lahirnya asas pemisahan horizontal ini bahwa seseorang yang 

memilki tanah belum tentu memiliki segala sesuatu di atas tanah tersebut. 

57 Boedi Harsono, Hukum Agraria Di Indonesia; Sejarah Dan Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria; Isi Dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djembatan, 1997), hlm. 20. 
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Pemilik tanah tidak boleh beranggapan bahwa tanaman atau bangunan 

yang ada di atas tanah itu dengan sendirinya menjadi milik pemilik tanah. 

Sejarah tanah dan hak atas segala sesuatu di atasnya, tidak terlepas 

pengaturan hukum pertanahan sebelum tahun 1960, Indonesia memiliki 

dualisme di bidang hukum pertanahan sebagai warisan dari zaman 

penjajahan Belanda. 

Pada masa itu, terdapat pembagian golongan yang didasarkan pada 

pembagian golongan kependudukan. Golongan Eropa dan Timur Asing 

tunduk pada ketentuan Buku II KUHPerdata yang berisi tentang hukum 

benda, yang dalam pengaturannya menggunakan asas perlekatan 

(acessie) seperti yang diatur dalam Pasal 500, Pasal 506 dan Pasal 507 

BW, sedangkan golongan pribumi diberlakukan hukum adat yang 

memberlakukan asas pemisahan horizontal.58 

Asas pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum adat inilah 

yang kemudian diadopsi dalam hukum pertanahan Indonesia yang 

diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan pokok Agraria yang kemudian disebut sebagai Undang 

Undang Pokok Agraria.59 

Asas dalam hukum pertanahan yang mengalami perubahan dalam 

pengaturannya, setelah lahirnya UUPA khususnya mengenai asas 

perlekatan vertikal dan asas pemisahan horizontal. Asas perlekatan 

vertikal, yang mengatur bahwa setiap kepemilikan bidang tanah secara 

58 Soepomo, Sejarah Politik Hukum Adat, (Jakarta: Djambatan, 1964), hlm. 85. 
59 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi), (Jakarta: 
Buku Kompas, 2005) hlm. 28. 
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otomatis membuktikan pula kepemilikan atas segala sesuatu yang berada 

di atasnya, seperti bangunan, pohon dan sebagainya. Asas ini dianut 

dalam Buku II KUHPerdata mengatur bahwa bukti kepemilikan atas 

tanah sekaligus menjadi bukti kepemilikan atas segala sesuatu yang ada 

di atasnya, sampai saatnya lahir UUPA. Asas perlekatan vertikal berubah 

menjadi asas pemisahan horizontal yaitu asas yang memisahkan 

kepemilikan atas tanah dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, 

dengan demikian bukti hak atas tanah tidak serta merta menjadi bukti 

kepemilikan segala sesuatu yang ada diatas tanah. 

Pembentukan UUPA juga merupakan unifikasi di bidang hukum 

agraria yang mengakhiri dualisme dalam hukum pertanahan dengan 

menetapkan hukum adat sebagai dasar dari pembentukan hukum 

pertanahan di Indonesia yang terkandung dalam Pasal 5 UUPA yang 

berbunyi :60 

“ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah 
hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 
dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan  yang tercantum dalam 
Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala 
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 
agama.” 
 

Hukum adat dipilih sebagai dasar dari pengaturan hukum 

pertanahan Indonesia karena Hukum Adat yang merupakan hukum asli 

dari rakyat Indonesia hidup dan terbentuk dari perkembangan masyarakat 

60 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Loc.Cit, Ps. 5. 
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asli Indonesia.61 

Sesuai ketentuan Pasal 5 UUPA tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa hukum adat yang berlaku dalam UUPA bukanlah hukum adat 

yang murni melainkan hukum adat yang tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan Negara yang tercantum dalam UUPA dan 

peraturan perundangan lainnya. 

UUPA menentukan bahwa asas yang digunakan dalam hukum 

pertanahan di Indonesia adalah asas pemisahan horizontal dalam Pasal 4 

ayat (2) yang berbunyi Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) 

pasal ini memberi  wewenang  untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian  pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada 

diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 

Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih 

tinggi. 

Asas pemisahan horizontal adalah asas yang membagi, membatasi, 

dan memisahkan pemilikan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu 

yang berkenaan dengan tanah tersebut secara horizontal.62 

Pemberlakuan asas pemisahan horizontal di dalam hukum 

pertanahan Indonesia memberikan pemisahan antara kepemilikan tanah 

dengan apa yang melekat di bawahnya dan berada diatasnya, hanya yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah saja yang dapat 

61 Maria S. Sumardjono, Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya, (Jakarta: 
Kompas, 2008), hlm. 58. 
62 Boedi Harsono, Op.Cit, hlm.50. 
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dimanfaatkan. Hal ini membatasi kewenangan pemilik hak atas tanah 

dalam memanfaatkan tanah yang dimilikinya, karena pemanfaatan apa 

yang terkandung di dalam tanah dan yang melekat di atasnya harus dapat 

dibuktikan bahwa memang dan hanya yang berkaitan dengan 

penggunaan tanah tersebut. 

 

2. Asas Kepastian Hukum 

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, kepastian hukum 

dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri 

dan kepastian karena hukum.63  

Lebih lanjut beliau memaparkan, kepastian dalam hukum 

dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan 

dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang 

berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh 

terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa 

hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang 

mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga 

timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa 

kepada ketidakpastian hukum, sedangkan kepastian karena hukum 

dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, 

misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat 

waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti 

63 Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan 
Masyarakat” , http://www.academia.edu.com, diunduh 10 Agustus 2018, hlm. 4. 
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hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga 

daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan 

sesuatu hak tertentu.64 

Kepastian hukum diidentikkan dengan peraturan perundang-

undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan 

yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan 

tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Pada proses penegakan 

hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku, sehingga 

kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban 

masyarakat.65  

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin 

Kalo mengatakan, salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah 

kepastian yang artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan 

kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu 

yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah 

masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau 

sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin 

formal.66 

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang 

diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali 

dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang 

64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid, hlm 16. 
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lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk 

kepastian dan tidak berbelit-belit. Menurut Badai Husain hasibuan dan 

Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa, dalam prakteknya di 

lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari 

keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan 

kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di 

Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal 

tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk 

memperoleh kepastian hukum.67 

Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati 

menghubungkan kepastian hukum dengan asas peradilan sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. Makna sederhana artinya caranya yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbelit. Terpenting disini ialah agar para 

pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak 

berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka 

runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi 

kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Apa 

yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah 

proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Terkait 

dengan cepat ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan 

jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan 

kesederhanaan hukum acara itu sendiri, sedangkan biaya ringan disini 

67 Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan 
Indonesia”, http://www.amiyorazakaria.blogspot.com, diunduh 10 Agustus 2018, hlm. 1. 
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mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. 

Hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan 

secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas 

dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas 

kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus 

mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan 

dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang 

bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.68 

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu 

peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh 

pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar 

hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap 

pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. 

Pada perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan 

dengan hukum. Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang 

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu.69 

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema 

yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan 

oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka 

68 Ibid, hlm. 3. 
69 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty yogayakarta, 
1999), hlm. 145. 
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tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-

undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi 

undang-undang. Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya De 

l’esprit des lois (The Spirit of Laws) pada tahun 1748, merupakan reaksi 

terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan 

amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata 

menjadi pelayan monarki. 

Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare Beccaria, 

menulis buku berjudul De deliti e delle pene, yang menerapkan gagasan 

Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seorang dapat 

dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya 

dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila 

terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak 

legislatif. Gagasannya ini kemudian dikenal sebagai azas nullum crimen 

sine lege, yang pada tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi 

setiap warga negara terhadap kesewenangan negara. 

Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum, 

memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu 

mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara, 

sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan 

dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah 

perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan.  

Pada diskursus orisinalnya, pada masa Yunani kuno, perdebatan 
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mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam melindungi 

warga negara merupakan salah satu topik utamanya. Perlindungan 

terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu 

mengakui adanya konsep Rechtstaat. Pada konsep ini, suatu negara 

dianggap menganut prinsip Rechtstaat, apabila dalam penyelenggaraan 

negara itu dilakukan menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi, 

apabila ada sekelompok pihak di luar negara yang mempunyai kekuasaan 

dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, negaralah yang 

pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi 

warga negaranya, karena negara adalah subjek yang mendapat perintah 

dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum 

menurut hukum yang baik. Negara dan hukum (konstitusi) yang pada 

dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang 

berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum 

merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum 

bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-

wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara 

untuk menjalankannya. 
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