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PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN : 
PROSES, SYARAT-SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN 

 
( Disampaikan pada Seminar dengan Tema  

“HGU & HGB : Problem, Solusi dan Perlindungannya bedasarkan  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal” 

Tanggal 7 Juni 2007 di Hotel Aryaduta Jakarta ) 

PENDAHULUAN  

Pembangunan sektor perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini 

disebabkan fungsinya sebagai penghasil devisa, pemasok bahan baku bagi industri 

dalam negeri serta sebagai penyedia lapangan kerja.  

Dalam rangka memberikan kepastian hukum pada sektor pembangunan 

perkebunan terutama dibidang pertanahan diperlukan adanya hak atas tanah yang 

memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai dan 

mengusahakan secara fisik tanah yang diberikan hak tersebut. Adapun hak atas 

tanah yang dapat mengakomodir bidang pembangunan perkebunan adalah Hak 

Guna Usaha.  

Namun disisi lain perkembangan sekarang ini tanah-tanah perkebunan yang 

telah dilekati dengan Hak Guna Usaha banyak diklaim bahkan diduduki oleh 

masyarakat dengan alasan-alasan tertentu yang menimbulkan problema tersendiri 

dalam rangka mengelola tanah perkebunan.  

 

Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan  

1. Definisi Hak Guna Usaha  

Hak Guna Usaha menurut pasal 28 (1) UUPA adalah Hak untuk mengusahakan 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 35 
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tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan 

atau peternakan.  

Tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan Hak Guna Usaha itu 

terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Yang dalam 

pengertian "Pertanian" termasuk juga perkebunan dan perikanan.  

 

2. Yang Berwenang Memberikan Hak Guna Usaha  

Kewenangan pemberian Hak Guna Usaha diatur berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan 

kewenangan pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara, untuk Hak Guna 

Usaha yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional Pusat, ialah untuk 

tanah yang luasnya lebih dari 200 ha sedangkan untuk tanah yang luasnya dibawah 

200 ha, menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi.  

 

3. Terjadinya dan Jangka Waktu Hak Guna Usaha  

 Terjadinya Hak Guna Usaha karena penetapan Pemerintah melalui 

keputusan pemberian hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat sesuai 

kewenangannya.  

Hak Guna Usaha lahir sejak ditetapkan dan berlaku sejak didaftar pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta kepada pemegang haknya diberikan tanda 

bukti berupa Sertipikat Hak Atas Tanah.  

Jangka waktu Hak Guna Usaha paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan 

dapat diperpanjang paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan setelah jangka waktu 
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pemberian dan perpanjangannya berakhir, maka kepada pemegang hak dapat 

diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama.  

Untuk memberikan jaminan pengusahaannya pemberian, perpanjangan dan 

pembaharuan dapat diberikan sekaligus, dan diperlukan persyaratan-persyaratan 

sebagai berikut :  

a. Jangka waktu berdirinya Badan Hukum penerima Hak Guna Usaha dimaksud 

berdasarkan Akta Pendiriannya harus sesuai dengan jangka waktu pemberian, 

perpanjangan, dan pembaharuan haknya.  

b. Di atas tanah yang dimohon tidak terdapat penggarapan/pendudukan rakyat 

secara menetap dan dilindungi Undang-Undang.  

c. Tanah masih digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya.  

 

4. a. Subyek Guna Usaha  

Subyek Hak Guna Usaha (pasal 30 avat 1 UUPA io. pasal 2 PP40/Tahun 1996 jo. 

Pasal17 Permenaa/Ka.BPN 9/99) :  

a. Warga Negara Indonesia.  

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia.  

Badan hukum ini bisa berbentuk badan hukum biasa, badan hukum berbentuk 

saham patungan yaitu perusahaan yang menggunakan penanaman modal asing, 

bisa juga badan hukum yang menggunakan modal dalam negeri.  

 

b. Obyek Hak Guna Usaha   

 Tanah Negara (pasal 28 UUPA jo. Pasal 4 ayat 1 PP40/96).  
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 Apabila tanah yang akan dijadikan obyek Hak Guna Usaha tersebut 

merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi, maka terhadap tanah 

tersebut perlu dimintakan dulu pelepasan kawasan hutan dari Menteri 

Kehutanan. 

 Apabila tanah yang akan dijadikan obyek hak guna usaha adalah tanah 

yang sudah mempunyai hak, maka hak tersebut harus 

dilepaskan/dibebaskan terlebih dulu.  

 Dalam hal tanah yang dimohon terdapat tanaman dan atau bangunan milik 

orang lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, maka 

pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari 

pemegang hak baru.  

Apabila tanah yang dimohon adalah tanah ulayat, maka pemohon Hak Guna 

Usaha harus mengadakan perjanjian dengan masyarakat hukum adat selaku 

pemegang hak ulayat mengenai penyerahan penggunaan tanah ulayat dimaksud 

untuk jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu itu habis, atau tanahnya 

sudah tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan maka hak guna usaha itu hapus, 

dan penggunaan tanah selanjutnya harus mendapat persetujuan baru dari 

masyarakat adat setempat, kecuali tanah ulayat tersebut dilepaskan oleh 

masyarakat adat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.  

Selain itu masalah yang berkaitan dengan tanah, adalah tentang ijin lokasi, 

dimana berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 1999, permohonan diajukan kepada Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II setempat, selanjutnya datanya akan diolah berdasarkan data dari Kantor 

Pertanahan dan Surat Keputusannya akan ditanda tangani oleh Bupati.  
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Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 1999, diatur pula mengenai batas luas maksimum penguasaan 

tanah yang dapat diberikan ijin lokasi untuk Hak Guna Usaha dibidang perkebunan 

untuk semua komoditas kecuali tebu batas maksimumnya untuk satu propinsi 

20.000 ha, sedangkan untuk tebu luasnya 60.000 ha, sedangkan untuk Hak Guna 

usaha bidang tambak, luas maksimumnya dalam satu propinsi di wilayah pulau 

Jawa 100 ha dan diluar pulau Jawa 200 ha.  

Adapun batas luas maksimum penguasaan tanah untuk sekala besar yang 

mencakup seluruh Wilayah Indonesia untuk semua komoditas kecuali tebu batas 

luas maksimumnya 100.000 ha dan untuk kemoditas tebu 150.000 ha.  

c. Prosedur Pengajuan  

 Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat (sesuai kewenangan) 

atau kepada Kepala BPN (sesuai kewenangan) melalui Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat dengan tembusannya 

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya 

meliputi letak tanah yang bersangkutan.  

 Permohonan tersebut memuat keterangan mengenai identitas pemohon, 

keterangan mengenai data fisik dan yuridis dari tanahnya, serta keterangan 

lain yang dianggap perlu.  

 Permohonan dimaksud juga harus dilampiri dengan :  

 fotokopi identitas pemohon atau akta pendirian  

 perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan  

 telah didaftarkan sebagai badan hukum.  

 Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.  
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 Ijin lokasi atau surat penunjukkan penggunaan tanah atau surat ijin 

pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.  

 Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan 

kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah 

milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.  

 Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman 

Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman 

Modal Asing tertentu.  

d. Biaya  

Adapun biaya yang harus dikeluarkan dalam proses permohonan Hak Guna 

Usaha ini meliputi :  

 Biaya pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah 

B Propinsi setempat.  

 Biaya Pengukuran.  

 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Pph. 

 Uang pemasukan yang disetor kepada Negara.  

Ketentuan mengenai pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 yang telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, dimana besarnya BPHTB 

ditetapkan 5 % dari Nilai Obyek Pajak Kena Pajak.  

Sedangkan untuk besarnya biaya pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh 

Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi setempat, biaya pengukuran dan uang 

pemasukan yang harus dibayar ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2002.  
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e. Kewajiban pemegang Hak Guna Usaha  

Hak atas tanah (termasuk hak guna usaha) selain memberikan kewenangan 

untuk mengusahakan dan atau menggunakan tanahnya, juga membebani kewajiban 

kepada pemegang haknya. Kewajiban ini salah satunya dimaksudkan untuk 

mendorong agar pengusahaan hak guna usaha dapat efisien.  

Adapun kewajiban-kewajiban pemegang Hak Guna Usaha ditentukan berdasarkan 

UU No.5 Tahun 1960 jig PMPA No.11 Tahun 1962, PMPA No.2 Tahun 1964, 

Peraturam Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 

2/Pert/OP/8/1969 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, secara 

singkat kewajiban ini dapat dirinci sebagai berikut :  

a. Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha harus diusahakan secara layak 

menurut norma-norma yang berlaku bagi penilaian perusahaan perkebunan;  

b. Pemegang hak guna usaha tunduk pada peraturan mengenai syarat-syarat 

perburuhan;  

c. Apabila di dalam areal hak guna usaha ternyata masih terdapat 

penggarapan/pendudukan rakyat secara menetap dan dilindungi Undang-

Undang serta belum memperoleh penyelesaian, maka pemegang hak guna 

usaha harus menyelesaikan masalah tersebut menurut ketentuan perundang 

undangan yang berlaku;  

d. Setiap tahun harus dilakukan peremajaan tanaman dan atau penanaman baru 

sehingga seluruh areal dimanfaatkan sebagaimana tujuan pemberiannya;  

e. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, 

sehingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan 

pemegang haknya maupun bagi masyarakat dan Negara;  

f. Pemegang hak wajib mengusahakan sendiri secara aktif;  
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g. Mendaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan untuk memperoleh Sertipikat Hak 

Atas Tanah sebagai tanda bukti yang kuat;  

h. Membayar uang pemasukan kepada Negara dan BPHTB;  

i. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pengusahaan dan hak 

guna usaha tersebut;  

j. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan yang ada di dalam areal hak 

guna usaha hal ini dimaksudkan agar setiap jengkal tanah dipergunakan 

seefisien mungkin dengan memperhatikan asas lestari, optimal, serasi seimbang 

untuk berbagai keperluan pembangunan serta mencegah kerusakan sumber 

daya alam dan lingkungan hidup.  

k. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha tersebut 

kepada Negara sesudah jangka waktunya berakhir atau haknya hapus atau 

dibatalkan;  

I. Menyerahkan Sertipikat hak atas tanahnya apabila jangka waktu haknya berakhir 

atau hapus.  

5. Peralihan dan Pembebanan Hak  

Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan, hal ini bisa dilaksanakan 

melalui jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan. 

Peralihan Hak Guna Usaha ini harus didaftar di Kantor Pertanahan. (Pasal16 

PP40/96)  

Peralihan Hak Guna Usaha yang disebabkan Jual beli, hal ini harus dilakukan 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini diatur dalam pasal 37 Peraturan 

Pemerintah nomor 24 tahun 1997 jo pasal 98 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997, dan peralihan ini 
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baru bisa dilakukan setelah adanya ijin peralihan dari Kepala Badan Pertanahan 

Nasional.  

Disamping Hak Guna Usaha dapat dialihkan, juga dapat dibebani dengan 

Hak Tanggungan, ketentuan mengenai pembebanan Hak Tanggungan ini diatur 

dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996.  

 

6. Hapusnya Hak Guna Usaha  

Hak Guna Usaha hapus berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 karena :  

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian 

atau perpanjangannya.  

b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya 

berakhir karena :  

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

dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

Pasal 13 dan atau Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.  

2) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya, sebelum jangka waktunya 

berakhir.  

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

e. Diterlantarkan.  

f. Tanahnya musnah.  
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7. Pemberian perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha 

sekaligus.  

Dalam rangka untuk memberikan iklim yang kondusif kepada para investor 

disektor perkebunan, Badan Pertanahan Nasional telah melakukan langkah-langkah 

kebijakan untuk memberikan perpanjangan jangka waktu (selama 25 tahun) dan 

pembaharuan Hak Guna Usaha (selama 35 tahun) sekaligus, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dengan persyaratan 

sebagai berikut :  

1. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, Sifat dan 

tujuan pemberian hak tersebut.  

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

4. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.  

5. Jangka waktu berdiri Badan Hukum harus sesuai dengan jangka waktu 

perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha yang akan 

diberikan.  

6. Batas tanah yang diberikan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak 

Guna Usaha jelas terpelihara dalam keadaan baik dan tidak ada perubahan serta 

tidak terdapat penggarapan/pendudukan rakyat secara menetap.  

7. Klasifikasi tahun berjalan atas tanah perkebunan yang dimohon tersebut minimal 

kelas II (Baik).  

Permasalahan tanah perkebunan  

Setelah reformasi bergulir telah terjadi perkembangan yang menarik terhadap 

tanah-tanah perkebunan, dimana telah terjadi pendudukan tanah perkebunan 

dengan Hak Guna Usaha yang masih berlaku oleh rakyat hampir di seluruh Propinsi 

yang memiliki lokasi perkebunan dengan berbagai dalil atau argumen hukum. 
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Pada umumnya pendudukan tanah-tanah perkebunan didasarkan pada alasan-

alasan sebagai berikut :  

1. Proses ganti rugi yang belum tuntas disertai adanya intimidasi.  

 Tanah perkebunan dalam penguasaannya pada saat yang lalu belum 

diselesaikan secara baik terutama masalah ganti ruginya atau karena adanya 

paksaan (intimidasi) sehingga masyarakat terpaksa memberikan tanahnya untuk 

dijadikan lahan perkebunan.  

 

2. Tanah garapan rakyat sejak jaman dahulu diambil alih dan dijadikan tanah 

perkebunan.  

 Tanah perkebunan (terutama bekas hak erfpacht) menurut pengakuan 

masyarakat sejak jaman Jepang telah digarap oleh masyarakat dan sekitar tahun 

enampuluhan tanah garapan masyarakat tersebut telah diambil alih serta 

dijadikan perkebunan tanpa penyelesaian secara tuntas.  

 

3. Perbedaan luas hasil ukur dengan luas tanah Hak Guna Usaha 

 Bahwa Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha sebelumnya diterbitkan 

tanpa terlebih dahulu dilakukan pengukuran secara kadastral. Kemudian baru 

dilakukan pengukuran keliling batas. Pada saat pengukuran tersebut sering 

terjadi luas tanah yang diukur melebihi luas yang ditetapkan dalam Surat 

Keputusan pemberian haknya. Oleh karena itu, ada dugaan masyarakat bahwa 

luas tanah yang dikuasai oleh pengusaha perkebunan yang telah diterbitkan Hak 

Guna Usahanya berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan.  
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4. Tanah perkebunan merupakan tanah ulayat atau warisan dari sebuah 

kesultanan. Tanah perkebunan menurut pengakuan masyarakat adalah tanah 

adat/ulayat yang merupakan hak masyarakat setempat yang diambil alih oleh 

pengusaha tanpa seijin masyarakat/ketua adat mereka atau tanah tersebut 

merupakan warisan dari keturunan Sultan/Raja, sehingga sebagai ahli waris 

merasa yang lebih berhak. 

  

Penyelesaian Penanganan Permasalahan Tanah Perkebunan 

Penyelesaian masalah tanah perkebunan Hak Guna Usaha diatur dalam 

peraturan perundang-undangan : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap 

Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan. 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan 

Tindakan Mengenai Tanah Perkebunan. 

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah 

Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar. 

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kep./KB.110/3/90 tentang 

Pembinaan dan Penertiban Perkebunan Besar Swasta Khususnya Kelas IV dan 

Kelas V. 

 

Pemerintah akan mengupayakan solusi yang terbaik berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan dengan menghormati hak-hak 

dan kewajiban masing-masing antara lain dengan langkah-langkah kebijakan 

sebagai berikut : 
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1. Tanah perkebunan (HGU) yang masih berlaku dan sah serta diusahakan dengan 

baik apabila diduduki oleh rakyat secara melawan hukum diselesaikan dengan 

Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 secara tegas (asas supremasi hukum/law 

enforcement) setelah mendengar serta mempertimbangkan pendapat Instansi 

terkait. 

2. Tanah perkebunan (HGU) yang diduduki oleh masyarakat karena tanah tersebut 

tidak diusahakan dengan baik sebagai akibat kelalaian dari pemilik perkebunan 

khususnya perkebunan swasta nasional, maka tanah yang diduduki oleh 

masyarakat dikeluarkan dari areal Hak Guna Usaha yang kemudian ditata 

kembali penggunaan penguasaan dan pemilikan yang dengan memperhatikan 

RTRW, keadaan sumber daya alam oleh masyarakat dan lingkungan hidup, 

keadaan kebun dan penduduk yang menguasai tanah.  

3. Terkait dengan penanganan masalah penyelesaian tanah ulayat agar ditempuh 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 5 Tahun 1999. 

Sejalan dengan upaya dan langkah penanganan tersebut maka 

pembangunan sektor perkebunan yang dilakukan sekarang ini diperlukan suatu 

timbal balik antara pengusaha perkebunan dengan masyarakat sekitar 

(kemitraan/intiplasma), karena kesejahteraan masyarakat sekitar kebun akan 

menjadikan, pelindung atas kebun itu sendiri.  

Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat 

bagi masyarakat dan pengusaha perkebunan.  

 Jakarta,         April 2007 
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