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ABSTRAK 

 

Pembagian hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil 

Hutan serta Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak 

yang sifatnya sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan 

peruntukkannya. Dalam perkembangannya, hak-hak atas tanah yang telah diberikan untuk 

berbagai keperluan sebagaimana tersebut di atas, tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik 

penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau rencana tata ruang dari 

penggunaan dan peruntukkan tanah sehingga tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai 

tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak. Tujuan pembuatan paper ini adalah untuk 

mengetahui peluang dan hambatan dalam penertiban tanah terlantar di Indonesia. 

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar 

penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan 

sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. 

Penertiban tanah terlantar adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat 

dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara. 

Tanah yang diindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak 

dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian 

hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, 

digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia 

diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab 

manusia diciptakan sebagai mahluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan 

YME menundukan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan 

manusia. 

Pembagian hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil 

Hutan serta Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak 

yang sifatnya sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan 

peruntukkannya dan subjek yang memohon hak atas tanah tersebut. Seperti contoh tanah yang 

dikuasai negara dapat diberikan Hak Guna Usaha, apabila peruntukkan tanah tersebut oleh 

pemohon hak digunakan untuk pertanian, perikanan atau peternakan, dan tanah Hak Guna 

Bangunan dapat diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Dalam perkembangannya, 

hak-hak atas tanah yang telah diberikan untuk berbagai keperluan sebagaimana tersebut di atas, 

tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan 

tujuan haknya atau rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntukkan tanah, sehingga tanah 

yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak.  

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2010, tanah terlantar ada 7,3 

juta hektar dan potensi kerugian hingga Rp 54,5 triliun per tahun dengan kerugian total mencapai 

Rp 634,4 triliun dan khusus yang berada di wilayah Kabupaten Bogor terdapat 8.450 hektar 

tanah terlantar yang tersebar di 18 kecamatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor 

berencana menertibkan tanah-tanah terlantar itu dengan memanggil seluruh pemilik Hak Guna 

Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah menelantarkan tanah-tanah itu. 

Mereka akan dimintai keterangan sekaligus menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, 

diantaranya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Gunung Mas, PT Sumber Sari Bumi 

Pakuan/Ciliwung yang berlokasi di Kecamatan Cisarua. 

 

 

TUJUAN 

 

Tujuan pembuatan paper ini adalah untuk mengetahui Peluang dan Hambatan dalam 

Penertiban Tanah Terlantar di Indonesia. 

 

 

 

http://sarmanpsagala.blogspot.com
Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008For Evaluation Only.



DASAR TEORI DAN DASAR HUKUM 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA) yang merupakan payung hukum dari kegiatan agraria, semua pihak perlu 

mengerti dan menjaga agar tidak terjadi tanah terlantar. Dalam pasal 27 ayat 3, Hak milik atas 

tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena diterlantarkan. Hak Guna Usaha hapus 

karena diterlantarkan dijelaskan dalam pasal 34 e sedangkan Hak Guna Bangunan hapus karena 

diterlantarkan termaktub dalam pasal 40 e. 

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menegaskan kembali tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. Penghapusan hak atas tanah karena ditelantarkan 

ada dalam pasal 17 e (Hak Guna Usaha), pasal 35 e (Hak Guna Bangunan), dan pasal 55 e (Hak 

Pakai).  

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 

Tanah Terlantar dilatarbelakangi karena semakin banyaknya jumlah tanah terlantar di Indonesia 

dan kurangnya upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 1998 ini, disebutkan pengertian dari tanah terlantar adalah tanah yang 

diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah 

memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 

Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan peraturan pemerintah republik Indonesia 

nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 

 

 

PELAKSANAAN  

 

Data tanah terindikasi terlantar sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian 

tanah terindikasi terlantar. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar dilaksanakan: 

a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai; atau  

b. sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang 

berwenang. 

 

Identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi: 

i. nama dan alamat Pemegang Hak; 

ii. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang 

dikuasai Pemegang Hak; dan 

iii. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar. 
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Kegiatan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar 

 melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis; 

 mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan 

pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada 

saat pengajuan hak; 

 meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan 

pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang 

diperlukan; 

 melaksanakan pemeriksaan fisik; 

 melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan; 

 membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar; 

 menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian; 

 melaksanakan sidang panitia; dan 

 membuat Berita Acara. 

 

Penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 

Penertiban Tanah Terlantar, dilakukan dengan tahapan yaitu : 

a. inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; 

b. identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar; 

c. peringatan terhadap pemegang hak; 

d. penetapan tanah terlantar. 

 

Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat tanah terlantar, 

maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis 

pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya 

surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan 

pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya. Apabila 

Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan 

tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama. Hal yang sama juga 

dilakukan untuk peringatan yang ketiga jika peringatan kedua tidak diindahkan. Apabila 

Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan 

kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar. 

Penetapan Tanah Terlantar adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala terhadap tanah 

yang terindikasi terlantar menjadi tanah terlantar. 

 

 

 

 

 



 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam setiap kasus tanah, posisi rakyat selalu lemah. Sejumlah kasus menunjukkan, 

rakyat biasanya tidak memiliki dokumen legal seperti sertipikat. Rakyat mengklaim tanah hanya 

berdasarkan kepada fakta historis belaka. Jika dengan dokumen legal seperti sertipikat pun, 

terkadang belum bisa membuktikan kepemilikan secara sah terhadap tanahnya, apalagi hanya 

dengan mengandalkan aspek historis semata, tentu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan 

pengakuan. Tanah yang tidak mendapatkan pengakuan cenderung menyebabkan tanah menjadi 

terlantar. 

Selain masalah sertipikasi, hak-hak atas tanah yang telah diberikan untuk berbagai 

keperluan, tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan 

sifat dan tujuan haknya atau rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntukkan tanah, baik 

karena pemegang hak belum merasa perlu menggunakan tanah tersebut atau pemegang hak 

belum memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan atau penggunaan tanah 

atau karena hal-hal lainnya. Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah 

tersebut sesuai dengan peruntukkannya, maka tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai 

tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penertiban 

tanah terlantar sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan peraturan pemerintah republik 

Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.  

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar 

dewasa ini adalah bahwa pelaksanaan identifikasi mengenai keberadaan tanah terlantar belum 

berjalan sesuai ketentuan, masalah keperdataan bekas pemegang hak, jangka waktu hak serta 

pendanaan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah terlantar. Makin banyaknya, 

perkara sengketa tanah disebabkan pula karena masih kurangnya kesadaran ataupun pemahaman 

masyarakat akan undang-undang dan peraturan hukum lainnya di bidang pertanahan, kurangnya 

koordinasi antar instansi yang terkait dengan masalah tanah tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a) Akibat hukum terhadap pemilik Hak Atas Tanah yang diterlantarkan secara yuridis 

adalah dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang 

mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang Hak Atas Tanah (Pasal 6, 7, 10, 15, 19 

UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. 

b) Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar adalah 

adanya sertipikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-

wenang dari pihak lain, serta mencegah sengketa kepemilikan tanah. 

c) Upaya penanggulangan penguasaan atau pemilikan tanah yang diterlantarkan sangat 

berkaitan erat dengan kebijakan pertanahan yang ada 

 

2. Saran 

a) Sebaiknya pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar dapat memberikan 

perhatian lebih besar terhadap upaya penyelesaian konflik karena konflik melibatkan 

kepentingan masyarakat umum agar tidak mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang 

lebih besar lagi bagi para pihak. 

b) konsep/pengertian tanah terlantar dan kriteria perlu diperjelas lagi dan menyederhanakan 

mekanisme pelaksanaan penertiban agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara para 

petugas di lapangan. 


