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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pemikiran Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Lahan Berdasarkan 

Perjanjian Pengelolaan Lahan HGU sangatlah penting dalam pelayanan publik 

karena: 

1. Adanya kekosongan peraturan mengenai penggunaan tanah dengan 

perjanjian diatas tanah HGU: 

Kekosongan peraturan tentang perlindungan hukum atas 

penggunaan lahan HGU berdasarkan perjanjian pengelolaan lahan bersama 

ialah tidak adanya norma atau kaidah yang mengatur tentang kedudukan 

atau status hak dari para pengguna lahan di atas lahan HGU, yang dilakukan 

berdasarkan pada perjanjian dengan pemegang HGU. Pada dasarnya 

pemegang HGU dilarang menyerahkan pemanfaatan Tanah hak guna usaha 

kepada pihak lain, namun terdapat pengecualian dalam hal diperbolehkan 

menurut peraturan perundang-undangan. Apabila ditinjau berdasarkan 

hukum perjanjian, maka penggunaan tanah dengan perjanjian diatas HGU 

bila dilihat objeknya sebagai benda tidak bergerak, dan dari asas kebebasan 

berkontrak maka perbuatan tersebut adalah sah dan boleh dilakukan secara 

hukum.  

Namun karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai 

penggunaan tanah dengan perjanjian diatas tanah HGU secara spesifik maka 

masih dapat dipertanyakan keabsahan dari kedudukan para pengguna lahan 
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HGU berdasarkan perjanjian dengan pemilik HGU itu sendiri sehingga 

masih terdapat celah apabila terjadi masalah baik secara perdata maupun 

pidana sebagaimana isu hukum yang penulis angkat.  

2. Keabsahan penggunaan tanah dengan perjanjian diatas tanah HGU sebagai 

objek tidak bergerak dalam hukum perjanjian: 

Penggunaan tanah dengan perjanjian diatas tanah HGU dalam 

hukum perjanjian digolongkan dalam kontrak nominaat. Tepatnya 

perjanjian sewa menyewa tanah pertanian dimana Kedudukan para petani 

dalam menggunakan lahan HGU sebagai lahan pertanian dengan alas 

perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai pihak penyewa dari pemegang 

HGU.  

Digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian 

karena objek yang digunakan dalam hal ini adalah tanah HGU (objek tidak 

sbergerak) dan tanah yang disewakan merupakan tanah pertanian yang 

kemudian digunakan juga sebagai lahan pertanian sebagaimana dijelaskan 

dalam perjanjian yang disepakati dengan syarat bagi hasil. Dan dalam 

sebuah perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak sehingga pihak-pihak 

yang mengikatkan diri bebas menentukan isi dari perjanjianya.  

Penerapan norma dalam sebuah perjanjian dapat digunakan untuk 

menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap 

persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang 

dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi 

maka dapat dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan perlindungan 
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hukum pada dasarnya adalah memberi kepastian hukum dan melindungi 

masyarakat sehingga perlu adanya peraturan yang menegaskan bahwa 

kedudukan para petani diatas tanah HGU dengan alas perjanjian adalah sah 

dan ditentukan hak nya untuk dapat klaim hak atas tanah agar terpenuhi 

perlindungan hukum tersebut. 

 

3. Pemerintah sejatinya memiliki tugas untuk memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum bagi seluruh masyarakat: 

keberadaan pemerintah diakui dan mendapatkan legitimasi serta 

kepercayaan dari rakyatnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak atas 

tanah untuk masyarakat termasuk dalam proses pelayanan jasa publik oleh 

pemerintah sebagai service provider.  hal ini berarti pemerintah sebagai 

penyedia kepastian hukum dan perlindungan hukum wajib menyatakanya 

dalam sebuah peraturan tertulis. Adanya isu hukum mengenai penggunaan 

tanah dengan perjanjian diatas tanah HGU dalam kekosongan peraturan 

mengenai hal tersebut dapat menjadi preskripsi bagi pemerintah untuk 

menuangkanya dalam sebuah peraturan perundang-undangan guna 

mencegah timbulnya masalah hukum baik secara perdata maupun pidana. 

karena memang sejatinya pemerintah memiliki tugas serta tanggung jawab 

untuk melayani rakyatnya sehingga perlu untuk menerapkan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat.  
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Berdasarkan pada beberapa alasan diatas, perlindungan hukum  dalam hal 

ini pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum secara profesional, 

efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif  dalam 

mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pengguna lahan dengan perjanjian 

diatas tanah HGU karena HGU itu sendiri merupakan objek tidak bergerak, dan 

perjanjian adalah perbuatan yang sah berdasarkan hukum perjanjian. 

 Maka untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat tersebut, 

pemerintah mestinya memberikan hak kepada para petani yang menggunakan lahan 

HGU dengan perjanjian dapat mengklaim hak atas tanah. Hak tersebut ialah hak 

sewa tanah pertanian, karena hak tersebut sejatinya tidak akan mengubah dari 

pemegang HGU sebagai pihak yang menyewakan Tanah HGU miliknya. Peraturan 

mengenai hal tersebut dapat mewujudkan perlindungan hukum serta sekaligus 

mengurangi masalah hukum baik secara perdata maupun pidana apabila akan 

terjadi peralihan hak atas tanah yang ada.  Dalam hal ini berarti pemerintah 

sesungguhnya ingin mewujudkan kepastian hukum yang dibuat karena 

sesungguhnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan untuk masyarakat itu sendiri. 

B. Saran 

Mengacu pada permasalahan dalam isu hukum yang penulis kaji 

diantaranya kosongnya peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap 

pengguna tanah dengan perjanjian diatas tanah HGU maka penulis sedikitnya 

mengemukakan gagasan berupa pembaharuan peraturan mengenai pertanahan 
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khususnya memperhatikan kepastian hukum dan kedudukan para petani pengguna 

tanah dengan perjanjian diatas tanah HGU. Para petani yang melakukan 

penggunaan lahan dengan cara bagi hasil dialas sebuah perjanjian adalah karena 

keterbatasan ekonomi dan keterbatasan pengetahuan mengenai klaim hak atas 

tanah.   

Ketika pemerintah membuat peraturan disitulah pemerintah sesungguhnya 

sedang menanamkan nilai-nilai tertentu pada masyarakat, sebab setiap kebijakan 

mengandung seperangkat nilai didalamnya. Oleh sebab itu, setiap pengaturan 

hukum hendaknya mengandung tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang 

ada dalam masyarakat. karena pengaturan hukum tersebut akan menghasilkan 

kepastian hukum sehingga perlu adanya penerapan pengaturan spesifik sebagai 

bentuk perlindungan hukum untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Keabsahan kedudukan Pengguna tanah dengan perjanjian diatas tanah HGU 

mestinya dapat diberi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas 

tanah yang sama dengan pemilik hak atas tanah lainya. Meskipun hanya sebatas 

hak sewa tanah pertanian, namun hak tersebut sejatinya tidak mengubah hak dari 

pemegang HGU yang memberikan sewa kepada pengguna tanah dengan perjanjian. 

Karena dalam penggunaan lahan tersebut, para petani membayarkan sewanya 

dengan cara bagi hasi kepada pemilik HGU. Hal ini kiranya dapat dijadikan sebagai 

preskripsi oleh pemerintah untuk membuat pembaharuan atau reformasi mengenai 

hukum pertanahan di Indonesia agar terwujud kepastian hukum dan perlindungan 

hukum apabila akan terjadi peralihan atau pun pencabutan hak atas tanah di objek 

tanah yang dikelola.  


