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BAB III 

TANAH ATAS NAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM 

KAITANNYA OBJEK TANAH TERLANTAR 

1. Pengaturan Penelantaran Tanah 

Dengan berlakunya UUPA dapat menghilangkan sifat dualistis yang terdapat 

dalam lapangan agraria karena Hukum Agraria yang baru itu didasarkan pada ketentuan-

ketentuan Hukum Adat. Hukum adat adalah hukum yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia serta merupakan hukum rakyat Indonesia yang asli. Hukum adat 

sebagai dasar dari pada Hukum Agraria adalah hukum adat yang sudah disanneer yaitu 

hukum adat yang berlaku bagi golongan rakyat pribumi, yang selanjutnya merupakan 

hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis, dan yang mengandung unsur-unsur 

nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berasaskan 

keseimbangan serta diliputi suasana keagamaan.38 

Hukum adat yang merupakan dasar bagi hukum agraria sudah mengalami 

perubahan. Perubahan hukum adat yang menjadi dasar dari pada hukum agraria 

yang baru harus memenuhi syarat-syarat : 

a.  Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang 

berdasarkan asas persatuan bangsa 

b.  Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia 

c.  Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum 

dalam UUPA 

d.  Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 

                                                            
38 Ibid, h.55 
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e.  Harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama.39 

 Landasan UUPA adalah Pancasila dan UUD 45 Pasal 33 ayat (3) yang 

berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 

1 ayat 3 UUPA berbunyi hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta 

ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat 

abadi. 

Hubungan yang bersifat abadi pengertiannya hubungan bangsa Indonesia 

bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi generasi seterusnya untuk anak 

cucu kita. Oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga jangan sampai dirusak 

atau diterlantarkan UUPA No.5 Tahun 1960 hak atas tanah terhapus dengan 

sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan. 

Berdasarkan uraian diatas tanah tidak boleh menjadi barang komoditas 

ataupun spekulasi yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-

besarnya, untuk itulah UUPA No.5 Tahun 1960 telah menentukan larangan 

penguasaan tanah melampaui batas, karena itu tidak seorangpun yang mempunyai 

hak yang sah untuk memiliki lahan yang berlebihan.40 

Dalam kehidupan masyarakat tanah memegang peran yang sangat penting, 

untuk itu memerlukan penanganan yang serius dan professional. Dengan 

                                                            
39 Ibid, h.56 

40 Chalisah Parlindungan, Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Dan Permasalahan-Permasalahannya Yang Terdapat 

Dilapangan, USU Digital Library, Sumatera Utara, 2003, h. 1 
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meningkatnya pembangunan disegala bidang, baik pertanian pemukiman 

perindustrian maka kebutuhan akan tanah tanah semakin meningkat pula. Dengan 

meningkatnya kebutuhan akan tanah semakin meningkat pulalah rnasalah-

masalah yang ditimbulkan oleh tanah yang harus ditangani dengan segera. Salah 

satu masalah yang perlu ditangani dengan segera adalah masalah tanah terlantar, 

karena masalah ini sangat rumit sekali jika melihat adanya estalasi dari harga-

harga tanah memuat masalah untuk dinyatakan tanah menjadi terlantar. 

Terlantar dalam arti tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh 

pemegang hak. Dalam perspektif logika hukum Agraria mengenai tanah tersebut 

dapat mempedomani apa yang uraikan dalam UUPA No.5 Tahun 1960, pasal 2 

ayat 2, pasal 6, 7, 10, 14, I5, 18, 19 sesuai dengan fungsi sosial hak atas tanah, 

bahwa dilarang menguasai tanah melampaui batas larangan absentee peraturan 

tata guna tanah pemeliharaan tanah dan keharusan penaftaran tanah.41 

Disamping ketentuan hukum tersebut diatas juga dapat mempedomani 

beberapa ketentuan lain misalnya:42 

1.  Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan PP.No.224 Tahun 1961 tentang 

pembatasan hak atas tanah yang lebih terkenal dengan ketentuan 

landreform baik maksimum penguasaan tanah, larangan absenteeisme dan 

redistribusi tanah untuk para petani. 

2.  Undang-Undang No.3 Tahun 1972 tentang ketentuan pokok transmigrasi. 

3.  Keppres No.54 Tahun 1980 tentang pencetakan sawah. 

                                                            
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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4.  Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1982 tentang pengertian 

tanah didaerah perkotaan yang dikuasai oleh badan hukum/perorangan 

yang tidak dimanfaatkan/diterlantarkan . 

5.  Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 593/570 tanggal 22 Mei 

1984, tentang pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk 

memberikan izin membuka tanah seperti yang diatur oleh PMDN No.6 

tahun 1972. 

6.  Keputusan Menteri Dalam Negeri No.268 Tahun 1982 tanggal 17 

September 1982 tentang pokok-pokok kebijaksanaan 

penertiban/pemanfaatan tanah yang dicadangkan bagi dan atau dikuasai 

oleh perusahaan-perusahaan. 

7.  Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, menteri 

Kehakiman No.39 Tahun 1982 No. 70/KPTS/UM/2/1982 No. 

M.01/UM/02.06/1982, tentang syarat-syarat khusus pemberian Hak Guna 

Usaha baru untuk perusahaan kebun besar dalam rangka melaksanakan 

Keppres No.32 Tahun 1979. 

8.  Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

pengelolaan lingkungan hidup. 

9.  Keppres RI No.26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dan 

Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1989 tentang tata kerja 

Kanwil BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya. 

10.  PP.RI. No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 
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11.  Peraturan Pemerintah RI No.36 Tahun 1998 tentang penertiban dan 

pendayagunaan tanah terlantar. 

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang 

Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. 

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Penertiban Tanah Terlantar. 

 Dalam UUPA sebenarnya banyak pasal-pasal yang menyebutkan tentang 

tanah terlantar, misalnya berakhirnya hak atas tanah karena ditelantarkan, hak atas 

tanah yang sudah dipunyainya. Dalam pasal 10 UUPA menyebutkan: 

1.  Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah 
pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya 
sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan . 

2.  Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat 1 pasal ini akan diatur lebih 
lanjut dengan pemerintah. 

 
Dalam Pasal 10 UUPA adalah merupakan suatu ketentuan untuk 

mengusahakan sendiri atau apa yang dalam bidang pertanian dapat dikatakan 

sebagai land-to-the tillers, dan dalam kaitan dengan pengertian agraria pada 

umumnya yang mencakup bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya bahwa setiap unsur dari apa yang termasuk dalam 

pengertian agraria itu harus diusahakan atau dimanfa'atkan secara maksimal. Dan 

dengan larangan latifundia tersebut akan dapat kita lihat penangkalan lahan-lahan 
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terlantar, karena tidak sesuainya apa yang ingin dikembangkan oleh para tuan 

tanah dengan soorang yang ingin menyewa atau membagi hasil, karena terjadinya 

suatu pemerasan kepada mereka yang akan menyewa/bagi hasil akibat harga yang 

ditawarkan oleh tuan tanah tidak sesuai/tidak cukup untuk kehidupan mereka.43 

Akibatnya tanah tersebut tidak dikerjakan dan menjadi terlantar. Demikian 

pula kalau tanah tersebut ada di desa lain dan tidak dikerjakan maka tanah tersebut 

menjadi absentee dan absentee ini mengarah kepada tidak dikerjakan dan menjadi 

terlantar .44 

Pada umumnya sebutan tanah selalu dikaitkan dengan hak atas tanah yang 

diberikan atau dimiliki oleh seseorang, agar dapat dinikmati manfaatnya, dan 

digunakan sesuai dengan peruntukkannya. Dalam hukum tanah sebutan “tanah” 

dipakai dalam arti yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPA yaitu : 

(1)  Atas dasar 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 di atasnya sekedar 
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan 
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4 ) UUPA, tanah dalam pengertian 

yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas 

sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran 

panjang dan lebar. 

                                                            
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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2. Pengaturan Tanah Terlantar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 

tahun 2010 

 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 diterbitkan berdasarkan 

pertimbangan utama. Pertama, bahwa kondisi penelantaran tanah semakin 

menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta 

menurunkan kualitas lingkungan. Kedua, Instrumen reulasi berupa penraturan 

perundang-undangan yang telah adayaitu PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang 

Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar beserta peraturan pelaksananya 

tidak lagi dapat jadi acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar. Namun, secara politis sebenarnyanada tujuan yang lebih besar dan luas 

serta strategis dengan di terbitkannya PP No. 11 Tahun 2010 yaitu untuk 

menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional 

(PPAN). Dimana tanah terlantar telah ditetapkan sebagai salah satu Reforma 

Agraria disamping tanah negara bekas HGU dan HGB yang telah berakhir jangka 

waktu berlakunya hak dan tidak diperpanjang, serta Tanah Negara Bekas 

Kawasan Hutan.45 

 Dalam PP ini tidak diatur secara jelas rumusan apa itu pengertian tanah 

terlantar. Baik dalam Ketentuan Umum Pasal 1 yang biasanya menjelaskan istilah 

yang digunakan pada Pasal-pasal berikutnya. Sebagai perbandingan pengertian 
                                                            

45 Sarjita, Kajian yuridis penertiban tanah terlantar serta pengenaan jenis dan tarif 

PNBPyang berlaku dalam BPN dalm upaya pelaksanaan kewenangan daerah dibidang 

pertanahan, disampaikan pada diskusi implementasi PP No 11 dan PP no 13 Tahun2010, Sleman, 
8 April 2010. 
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tanah terlantar dapat dilihat pada Pasal 1 butir 5 PP Nomor 36 Tahun 1998 yang 

telah dicabut, yaitu tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah (Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai), pemegang Hak 

Pengelolaan, atau pihak yang telah memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan secara lebih dalam 

mengenai pengeretian tanah terlantar, dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 

PP Nomor 11 Tahun 2010, yaitu: 

Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantarapabila tanahnya 
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai keadaan 
atau sifat dan tujuan haknya. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya 
dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tidak dimohonkan hak, tidak 
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan 
pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam 
izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang. 

 
 
Sehubungan dengan pengertian tanah terlantar ini, maka dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu tanah terlantar secara fisik dan tanah terlantar secara yuridis. 

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2010 mengandung nilai filosofis bahwa tanah sebagai 

sumber kemakmuran ekonomi, oleh karena itu jika tanah ditelantarkan, yang 

seharusnya tanah dapat didayagunakan dan memberi kontribusi terhadap 

pembangunan tetapi tidak didayakan sebagaimana diatur oleh UUPA maupun 

sesuai dengan hak penggunaannya, maka pemilik hak telah melakukan 

pelanggaran terhadap pemanfaatan pemilikan hak atas tanah sehingga harus diberi 

sanksi dengan tidak member ganti rugi pada tahapan eksekusi tanah terlantar. 

Oleh karenanya setiap orang, badan hukum, maupun instansi yang mempunyai 

hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara 
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tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakannya sehingga 

lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat. Karena saat ini penelataran tanah menimbulkan kesenjangan sosial, 

ekonomi, sdan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. 

Sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar.46 

Dengan dibentuknya PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar pada dasarnya bertujuan menyempurnakan PP 

Nomor 36 Tahun 1998 meskipun dengan terbentuknya PP Nomor 11 Tahun 2010 

tidak berarti semua masalah terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar  

dapat terselesaikan seluruhnya tanpa kendala sedikitpun. Namun, PP Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

memungkingkan percepatan identifikasi dan proses penetapan tanah sebagi objek 

terlantar dibandingkan dengan PP Nomor 36 tahun 1998 sehingga lebih efisien 

dan efektif melakukan kegiatan invetarisasi dan identifikasi tanah terlantar. 

 

3. Keberadaan Hak Atas Tanah Atas Nama BUMN Yang Ditelantarkan 

 Sebagai individu, sudah benar dan sepantasnyalah jika setiap WNI 

diberikan hak atas tanah (Hak Milik) maupun hak-hak yang lainnya. Namun 

demikian, tidaklah dibenarkan hak atas tanah tersebut dalm penggunaannya hanya 

diorientasikan untuk kepentingan pribadinya (si empunya hak), tanpa 

memerhatikan kepentingan sosial atau lingkungannya. Dengan kata lain, menurut 

                                                            
46 Ibid, hal.39 
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Sudjito47, semua hak atas tanah harus mempunyai fungsi individu/pribadi, 

sekaligus fungsi sosial. Implementasi azas tersebut, harus dipahami secara hati-

hati dan benar, agar tidak terjebak atau dipersamakan dengan paham sosialis yang 

menyatakan bahwa semua hak atas tanah adalah fungsi sosial.48 

 Penerapan prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial mengandung 

suatu maksud, bahwa Pemerintah secara moral mempunyai kewajiban untuk 

menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang bersifat antitomi, yaitu 

antara kepentingan individu disatu sisi, dan kepentingan masyarakat disisi lain.49 

Notonagoro dan M. Mahfud MD.50 menggunakan istilah bahwa untuk 

menyelaraskan dua kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka 

prinsip sosial tehadap hak milik atas tanah menurut UUPA bercorak 

“dwitunggal”. Sementara Maria S.W Sumardjono51 menekankan bahwa hubungan 

atau relasi antara orang perorangan dan masyarakat dalam kaitannya tanah, 

bersifat kedwitunggalan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan untuk memberi 

isi dan ukuran dari fungsi sosial, menurut Sunarjati Hartono, maka dalam 

pelaksanaan hak milik atas tanah harus memerhatikan empat azas, yaitu : azas 

manfaat, azas usaha bersama dan keluarga, azas demokrasi dan azas adil dan 

merata. 

 Konsekuensi lebih lanjut, jika secara nyata ditemukan pelanggaran dari 

prinsip fungsi sosial, yaitu tanah ditelantarkan atau ada unsur kesengajaan untuk 

                                                            
47 Sudjito, Loc.Cit 
48 Sarjita, Op.Cit, h.3 
49 Ibid. 
50 M. Mahfud MD, Politik hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta,1998, h.186 
51 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, 

Kompas ,2001, h.42 
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menelantarkan tanah, maka hak atas tanah tersebut kembali kepada hak menguasai 

negara.52 Pernyataan lebih ekstrim lagi dikemukakan oleh Ari Sukanti 

Hutagalung,53 yaitu apabila kewajiban ini diabaikan, Negara berwenang untuk 

membatalkan hak, sehingga tanahnya menjadi tanah Negara. Dengan demikian 

pemegang hak atas tanah tidak hanya mempunyai hak untuk menggunakan tanah 

yang dikuasainya tetapi juga berkewajiban menggunakan tanahnya sedemikian 

rupa sehingga baik secara langsung dan tidak langsung memenuhi kepentingan 

umum. 

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau sering disebut UUPA pada 

Pasal , menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. 

Rumusan Pasal tersebut mendapat penjelasan dalam Penjelasan Umum, Angka 

Romawi II Angka 4 UUPA, yaitu hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang 

tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya akan dipergunakan atau tidak 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan 

dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat bagi baik 

kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula 

bagi masyarakat dan negara. 

 Kemudian jika dikaitkan antara ketentuan Pasal 6 dengan Pasal 15 UUPA, 

maka semua hak atas tanah harus dipelihara baik-baik, agar bertambah 

kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah tidak 

                                                            
52 Sutiknjo, Loc.Cit. 
53 Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah Di Indonesia Suatu Sarana 

Kearah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, C.V Rajawali, Jakarta, 
1985, h.32 
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hanya menjadi beban pemilik atau pemegang hak semata, melainkan menjadi 

beban pula dari setiap orang badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu 

hubungan hukum dengan tanah. oleh karena itu, maka hak atas tanah hapus 

dengan sendirinya apabila tanahnya ditelantarkan. 

  

3.1. Kriteria Objek Tanah Terlantar  

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 yang baru ini ditentukam objek 

tanah terlantar sebagaimana diatur dala Pasal 2. Kemudian dalam Pasal 3 dirumuskan 

criteria tanah yang tidak termasuk objek penertiban tanah terlantar, yaitu :  

Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 adalah: 
a. Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang 

secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat 
dan tujuan pemberian haknya; dan 

b. Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak 
langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik 
Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan 
keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.    

Hak atas tanah perseorangan yang berupa Hak Milik atau Hak Guna 

Bangunan tersebut tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan 

tujuan pemberian haknya karena pemegang hak tidak memiliki kemampuan segi 

ekonomi untuk mengusahakan, mempergunakan atau memanfaatkan. Sedangkan 

khusus tanah yang dikuasai Pemerintah (tanah asset Pemerintah) tidak sengaja 

tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian 

haknya,karena keterbatasan anggaran Negara/Daerah untuk mengusahakan, 

mempergunakan, atau memanfaatkan. 
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Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan apabila tanah Hak Milik atau 

Hak Guna Bangunan perseorangan atau tanah yang dikuasai Pemerintah tersebut, 

pemegang haknya memiliki kemampuan secara ekonomi dan/atau instansi 

Pemerintah (Pusat/Daerah) memiliki cukup anggaran untuk mengusahakan, 

mempergunakan, atau memanfaatkan tanah sesuai keadaan atau sifat dan tuuan 

pemberian haknya, maka akan meningkat statusnya yang semula bukan 

merupakan objek penertiban tanah terlantar, akan menjadi objek penertiban tanah 

terlantar. 

Tanah milik BUMN yang terindikasi sebagai tanah terlantar. Pasal 3 huruf 

b PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

menyebutkan, bahwa Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung 

maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik 

Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau 

sifat dan tujuan pemberian haknya.  

Unsur-unsur dalam Pasal 3 huruf b PP No. 11 Tahun 2010 : 

a) Tanah yang dikuasai Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung 

 Pasal 49 Uandang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah 

pusat/daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik 

Indonesia/Pemerintah Daerah Yang bersangkutan. 
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b) Berstatus/belum berstatus barang milik negara/daerah 

 Pengertian barang milik negara/daerah berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 

11 Undang-undang No. 1 Tahun 2004: 

(1).  Barang yang diperoleh/dibeli atas beban APBN/APBD dan 

(2). Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputibarang yang 
diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebai 
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-
undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 2004: 

(1). Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain 
sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/daerah. 

(2). Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk 
mendapatkan pinjaman. 

 Pengertian APBN berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 17 

Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut 

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

c) Tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan 

pemberian haknya 

 Pengertian tidak sengaja diatur dalam penjelasan Pasal 3 huruf b PP No. 

11 Tahun 2010. Yaitu, karena keterbatasan anggaran negara/daerah untuk 

mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya 

atau sifat dan tujuan pemberian haknya. 
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3.2. Tanah Atas Nama BUMN Termasuk Sebagai Objek Penertiban 

Tanah Terlantar  

 Pengertian BUMN berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 

tentang BUMN: 

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalh badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan. 

 Unsur- unsur BUMN: 

a) Badan Usaha 

 Bisa berbentuk Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, 

adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 

saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 

keuntungan. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero 

Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi 

criteria tertentu atau persero yang melakukan modal dan jumlah pemegang 

sahamnya memenuhi criteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran 

umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh 

modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk 

kmeanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi 

dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengeloaan perusahaan. 
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b) Modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

 Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 modal BUMN 

merupakan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penjelasan Pasal 4 ayat 

(1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan 

kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada 

BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengeloalaannya didasarkan pada 

prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 

 Modal kekayaan negara berasal dari BUMN yang dipisahkan dari APBN, 

selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada prinsip APBN 

melainkan didasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 

c) Kekayaan negara yang dipisahkan 

 Kekayaan negara yang dipisahkan terdiri dari: 

1. Investasi Pemerintah terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) 

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan Terbatas lainnya, dan badan 

hukum milik pemerintah lainnya. 

 2. Investasi Pemerintah dimaksud dapat bersumber dari APBN/D maupun 

bersumber selain dari APBN/D, misalnya kapitalisasi cadangan dan kapitalisasi 

pinjaman. 

 Tanah atas nama BUMN, tidak pernah disertipikatkan atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia melainkan atas nama BUMN yang bersangkutan. 
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Sehingga tidak memenuhi unsur sebagai tanah yang dikuasai oleh pemerintah baik 

secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b PP No 11 Tahun 2010. 

 Asset tanah BUMN tidak termasuk sebagai barang milik negara/daerah, 

karena asset BUMN berasal dari modal yang didapatkan dari kekayaan negara 

yang dipisahkan. Selain itu asset yang dimiliki oleh BUMN dapat 

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman, sehingga asset BUMN tidak 

dapat dikategorikan sebagai barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 2004. 

 Karena asset BUMN bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah, maka unsur tidak sengaja sebagaimana dimaksud dalam 

penjelasan Pasal 3 huruf b PP No. 11 Tahun 2010 karena keterbatasan anggaran 

negara/daerah untuk mengusahakannya, mempergunakannya, atau memanfaatkan 

sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya. 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSITanah Yang Dikuasai Badan Usaha Milik Negara Sebagai Obyek Penertiban Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010Emir Ahsanu Taqwim




