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BAB I 
PISHDAHUJAJAIT

1. Pcrmasalahan: Latar Belakan,; dan ftumusannya
Dalam kehidupan manusia di dunia ini, tanah mem- 

punyai peranan yang amat penting. Hal■ini terjadi karena 
sc-b^jian besar kehidupan manusia bergantung kepada tanah. 
Tanah merupakan tcmpat manusia berpijak dan bertempat 
tinggal di samping untuk bercocok tanam guna mernenuhi ke- 
butu'ian pangan yang merupakan sumbcr penghidupannya. Dan 
tr.uauoia alcan keinbali Ice tanah pada akhir hayatnya.
J ,̂ 1, tanah borpcran sangat dominan aekali bagi kehidupan 
manusia.

Kengingat akan kotergantungan manusia pada tanah, 
tjonggunaan tanah harus efekti f sebagaimana fungsinya, 

\,.il-t'pun nogara kita mempunyai luas daratan yang cukup dan 
buluh dlkulukan reluli.r subur.
P.unyak dijumpai di sana-eini penggunaan tanah yang bersi- 
fat Lcmborosan, mentcrlantarkan dan berbagai penggunaan 
yur.g tidak jclas untuk berbagai kepentingan,
Diciixiluh tampak adanya usaha manusia dengan segala daya 
upayanya mcnggunakan tanah yantv dikuasainya guna mernenuhi
l.chiuupannya sendiri dan tidak jarung tidak memperdulikan 
kcpentingan sesamanya.

Dari berbagai bentuk penyelewengan pemegang hak
1
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atas tanah seperti di atas, maka dikeluarkanlah Inctruk-•
si Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pe-
ncrtiban Tanah Didaerah Perkotaan Yang Dikuasai Perse-
orangan/Badan Hukum Yang Diterlantarkan/Tidak Dimanfaat-

\

lean Sosuai Dengan Fungsinya, kernudian disusul dengan di- 
adakannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 
1902 tentang Pokok-Pokok Kebijakaanaan Penertiban/Peman- 
faatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Atau Dikuasai Oleh 
Peruoahaan-peruoahaan.

Dengan dikeluarkannya kctentuan-ketentuan di atas, 
ma>' a pemerlntah mcngharapkan agar tan ah yang dikuasai 
pihak-pihak yang bcrkepentingan itu dapat dipergunakan 
dongan sebaik mungkin sohingga dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi seluruli rakyat Indonesia yang 
sedang membangun ini.
Pasal 6 UUPA tel ah mcncntukan oecara tcgas, bahwa: semua 
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini mengan- 
dui;g pengertian, baliwa: nhak atas tanah yang ada pada se- 
coorang tidaklah dapat dibenarkan, apabila dipergunakan 
ĉiTiiiunya, apalagi k̂ .lau hal itu sampai menimbulkan ke- 
rujI an bagi masyarakat".^

^Parlindungan, A.P., Komentar Atas Undan^-undanf: 
"V: ok Afiraria, Alumni, BandungT T984, h. 165.

W l M f l
FBRPUSTAKAAB

rm iT B R SlT A S A IR U A ^°°A
i u r a b v u
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Pemegang hale atas tanah diwajibkan .nanfaatkan hak.yang 
diperoleh itu seoptimal mungkin se. ai dengan status hak 
itu sehingga dapat bermanfaat bagi .irinya dan masyarakat 
banyak.

Sebenarnya, setiap areal tanah diwilayah perkotaan 
yang dimiliiii oleh perseorangan/badan hukum itu telah di- 
tcntukan penggunaannya dalam permohonan hak yang diajukan 
]>r...\a peinerintah daerah setonipat dan tidak lama kemudian 
setelah dikeluarkannya status hak. tertentu harus segera 
dinar'-faatkan cesuai dengan status hak itu.
Tclvva kcnyataan yang ada tidak jurang telah menyimpang 
dari ketentuan yang berlaku. Setelah yang borsangkutan 
mciriapatkan izin penguasa.au tanah, mereka mernbiarkan ta- 
nalviya kosong.

Akhir-akhir ini perrcasalahan tanah semakin kompleks 
):cro,-.a soring terjadi "Penyusutan Tanah”, rnisalnya bencana 
alani, tanah longsor dan sebagainya. Sodangkan kebutuhan- 
kebutuhan manusia akan semakin meningkat seiring dengan 
dcrap langkah laju pernbangunan di segala bidang.

Bcrdacarkan beberapa uraian di atas, maka dalam hal 
ini dapat dirumuskari beberapa perinatal ah an sebagai berikut
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1. bagaimanakah pengertian tar',h terlantar?; •
2. permasalahan apakah yang t■mbul dari perbuatan 

pemegang hale atas tanah yi .g menterlantarkan 
tonohnya dan kaitannya dengan pembangunan 
nasional?;

3. bagaimanakah tindakan dari pemerlntah daerah, 
yang wilayahnya meliputi lokasi tanah tersebut, 
apabila menghadapi pemegang hale yang demikian?;

4. upaya apakah yang dilakukan pemerintah daerah 
bila menghadapi kasus tanah yang dianggap diter- 
lantarkan o.leh pemegang haknya,?.

2. Pen.jelasan Judul
Skripsi ini berjudul: "Penyelesaian dan Akibat 

Hukum Dari Pemegang Hak Atas Tanah Yang Menterlantarkan 
Tanahnya".
■ at a "Penyelesaian", berarti: suatu -perbuatan yang di- 
a/iggap tidak benar untuk itu perlu diselesaikan*
SocKngkan "Akibat Hukum", timbul karona adanya perbuatan 
’aikurn. "Pemegang Hak. Atas Tanah", ialah: orang/badan hu.- 
’■ util yang mempunyai surat ton da bukti hak bahwa ia mengua- 
oa.i. sebidang tanah tertentu. Bagi an terakhir dari skrip-
i. ini berjudul: "Menterlantarkan Tanahnyu" yang berkono-

4
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tiu*i n.enguasai tanah yang tidak digunakan oebagaimana 
fujigGinya, karena penguasaannya tid;ik sesuai dengan sta
tu*; hak yang dipegaugnya.

Dengan demikjan, maka pen^elasan dari judul skrip- 
iii i n i , ialah: Akibat hukum dari perbuatan orang/badan hu- 
kvmi yung mempunyai curat tanda bukti hak bahwa ia menguasai 
sebidang tanah yang dipergunakan tidak sebagaimana fungsi- 

nya

3. Pemilihan Judul
Di antara berbagai masalah pertanahan, masalah ta- 

nuh yang diterlantarkan inilah yang paling menarik bagi 
sp-a, karena:

1, mengingat pertambahan penduduk yang masih cukup ti- 
nggi, dengan sendirinya masih memerlukan lahan yang 
cukup luas untuk berbagai kepentingan di satu pihak 
dan di lain pihak ada beberapa subyek hukum yang 
mempunyai hak atas tanah rriunterlantarkan tanahnya;

?. adanya kenyataan tersebut yang kemudian dikaitkan 
dengan pengertian diterlantarkan dalam memori pen- 
Jelasan pada pasal 27 UUPA, yang berbunyi: suatu 
keadaan dimana tanah tidak dipakai sesuai dengan 
sifat atau tujuannya.
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Di samping alasan tersebut di atas, maka alasan 
lain yang mendorung saya untuk mer Llih judul ini, kare- 
na adanya cita-cita yang hendals d capai melalui landre- 
form maupun catur tertib dibidang pcrtanahan dcmi tertib- 
nya pcnggunaan, penguasaan, dan pcmilikan tanah bermanfaat 
^ebuik-baiknya.

Lcbih menarik lagi masalah tanah yang diterlantar- 
’an ini dengan adanya Instruksi Vcnteri Dalam Negeri Nomor 
? Tahun 19G? yang mcngatur tentang: Penertiban Tanah Di- 
'̂..eruh Perkotaan Yang, Diterlantarkan.

‘ ■ * Tn;jnan Penulirsan
Sudah mcrupakan suatu sy rat dan keharuoan bagi se- 

*• ’-.rrg maha.?>isv;a calon rsarjann untuk membuat suatu karang- 
an ilmiah yang disebut skripsi, demikian pula sekarnng yang 
.T'edong saya nlami. Skripsi ini nay a buat guna memperoleh 
_ v ■ " narjana dalam bidang ilmu hukum.
1)'” ;■■■■■ -irtiping tujuan untuk menperuleh gclar Sarjana Hukum, 
n-ika saya juga ingin mengetahui ?. obih jauh masalah ten- 
taug pertwiahan pad a umumnya daa tontaug akj.bat hukum tanah 
var'g diterlantarkan pada khusutnya.
-5al.am pcnulican ukrJpsi in;i bails s^cara- sadar atau tidak, 
akan banyak membori bantuan pengalaman bidang agraria kepada
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g-̂  a, karena terbiaca dengan ctudi kepuotakaan, pcnga- 
r-Uit.an lapungan, aiaupun wawancai-a dengan instansi/peja- 
'>' t ;,aag tcrkait dengan permacalah* i agraria.

5. Metodologi
a. Pondckatan Masalah

Pendckatan macalah dalan, pcnuliaon ini melalui
pendckatan yuridia r.ociologis yaitu, pendekatan dari. se-

\
gi aspek hukumnya dengan mempcsr tim bangkan kenyataan-ken- 
,y a laan; ada/tidaknya niat menterl ant ark an tana.li yang cen- 
di.rurlg mengabaikan tehadap pembt/ri hak terocbut.
Hal ini dilakukan terutama pada n.oreka yang diduga raenter- 
lantarkan hak atas tanahnya. 

b• Sumber Data
Data sebagian oaya pcroleh dari hasil penelitian 

lapangan pada masalah yang akan dinoroti, studi kepustaka- 
•un, catatan kuliah, media cetan, dan nay a juga ir.cl akulran 
v.ancara pada para pe jabat/infUwi^i yang torkait pada per- 
rv.n.? ahan ini.

c * Prosedur Pc.n.̂ umpul an d:i 0 ̂ hart Data
Pcrtama-tama dilakukan penelitian lapangan di sam- 

pjng studi kcpustakaan, catata^ J;uliah uehari-hari, wav/an-
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c-'rr, dengan pcjabat/instansi ter»alt untuk menemukan per 
.nasal ahan seperti yang tcr.tera dal am judul skripsi ini. 
d . Ai.al.isia Data

Data yang telali terkumpul berdasarkan n.cthode dis- 
kriptlf analisis, yaitu mengurai. kan permasalahan, menge- 
friu: *i];an pandangan, scrta inengambil suatu kesimpulan yang 
dIjeroleh dari data yang tclah diolah tadi.

v’. ?ort.-inp-;̂inv;,!av,,ahn,n dan Si.̂ ti atll-o
Pendahuluan saya letakkan dalam BAB I, karena me- 

p ;v h n  p eng an tar untuk maoalah-masalah yang akan menjadi 
^ukok bahacan pada bab-bab solanjutnya.

Pengertian Tanah Terlantar saya letakkan dalam BAB
II, karena perbuatan menterlantarkan tanah termasuk perbu
atan melanggar hukur.i, khususnya hukum agraria, karena dalam 
Undang-undang Pokok Agraria disebutkan, bahwa pemegang hak 
atas tanah diwajiblcan secara aktif dun semaksimal mungkin 
untuk rnengusahakan tanahnya (paaal 10 ayat 1)

Untuk perbuatan .yang demikian ini, maka pejabat/ins- 
t.̂ nsi yang berwenang, yang dahulu member! curat tanda buk- 
tiihak kepada pemegang hak atas tanah yang menterlantarkan 
tanahnya akan mengambil tindakan yang berupa langkah-langkah
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yang porlu ditempuh dalam menghadapi permasalahan ini
Permasalahan Yang Timbul aV )at tanah yang diter-.

1 ant ark an oleh pemegang hak at an L .tnah, saya letakkan 
dalam BAB III, karena.dalam bab ini akan saya tinjau 
dari ouatu kenyataan, bila seorang pemegang hak atas 
tanah, karena suatu kondisi tertentu belum dapat mere'ali- 
sasikan areal tanahnya sesuai dengan fungsi hak yang di- 
kuasainya, dapat dikategorikan perbuatan menterlantarkan 
hak atas tanah.

Prosedur Penyelesaian Tanah Yang Diterlantarkan, 
saya letakkan dalam BAB IV, karena sekaligus juga akan 
membicarakan tentang pembatalan hak dari pemegang hak atas 
tanah yang tidak mcmanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan 
fungsi dan tujuannya/ menterlantarkan tanah.,

Kesimpulan dari seluruh bab, yaitu: BAB I, BAB II, 
BAB III, dan BAB IV, sckaligus saran-saran sebagai hasil 
dari pemikiran saya, saya letakkan dalam BAB V, karena 
dal am bab ini merupakan bab penutup.
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PENGERTIAN TANAH TERL/ TAR
BAB II

Maksud dari pengertian tanah terlantar ialah: 
tanah yang tidak digunakan sesuai dengan Cungsinya oleh 
pcrncgang haknya yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal 
sebagai berikut:

1. menunggu cairnya dana, untuk tanah-tanah milik ins- 
tansi pcmerintah yang akan dipergunakan untuk ser 
suatu proyek;

2. karena kondici tanahnya kurang subur, sehingga ha- 
sil yang diperoleh dari tanah tersebut tidak seim- 
bang dengan biaya pengerjaannya;

3. tidak diketahuinya tempat tinggal pemegang hak atas 
tanah torsebut berada, setelah instansi yang ber- 
v/enang mernandang perlu memanfaatkan tanah tersebut 
raaka kemudian diumumkanlali dalam suatu harian, un
tuk mengetahui siapakoli tuan dari tanah tersebut.

•»
Dari berbagai laktor penyebab tanah yang dxterlantarkan 
sepcrti di atas, pembentuk undang-undang hanya mengklasi- 
fikasikan: apabila ada perbuatan dari pemegang hak atas 
turiah yang demikian, maka pomerintah daerah di letak ta- 

nah tersebut berada dapat membat'alkan--hak dan diberikan- 
*nya pada pihak lain yang meir.butuhlannya dan sanggup me-

10  .
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manfaatkan sesuai dengan fungsinya ■ au dikuasai negara
ountuk dipergunakan berbagai keponti .gan umum.

1. Dagar Hukum
Indonesia sebagai negara agraris, termasuk corak 

kehidupan rakyatnya dan perekonomiannya, maka: burai, air 
dan ruang angkasa mempunyai fungsi sangat penting untuk 
membarigun negara dan mensejahtcrakan kehidupan bangsa.•S
Untuk itulah dalam UU.D 1945 pasul 33 ayat 3 menyatakan, 
bahv;a: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dida- 
lamnya dikuasai negara dan digunal'an sebcsar-besarnya lce- 
maknmran rakyat; agar tercapai maksud itu, seperti yang . 
d"kahendaki pembuat undang-undang. maka dipakailah sara- 
uu langsung yang lebih rinci, yaitu: dengan lahirnya 
Undang-undang Nomor 5 Tahun I960 atau Aturan Dasar Pokok- 
pokok Agraria (selanjutnya disebut UIJPA) atau UU No 5 Ta- 
hur. I960 LN. .I960 No. 104, Pen j , TLN. No. 2043 yang mulai 
berlaku sejak tanggal diundangkannya, yaitu: tanggal 24- 
Ser'ember I960,

11

oWawuncarc. dengan Pc.'jnbat I a*;tor /^rarla Daerah 
Tijigkat II Kotamadya Surabaya#

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



Pada UUPA tersebut terdapat beborapa ketentuan yang ber- 
talian dengan judul penulisan skripr-i ini, yaitu:

1. semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pa- 
sal 6 UUPA);

2. setiap ornng dan badan hukum yang mempunyai suatu 
hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan 
mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, 
dengan mencegah cara-cara pemerasan (pasal 10 ayat 
1 UUPA);

3* memelihara tanah, termasuk monambah kesuburannya 
serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap- 
tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempun
yai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memper- 
hatikan pihak ekonomis lemah (pasal 15 UUPA) dan 
pasal-pasal lain.

Segala sesuatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya 
tanah, turunnya kwalitas tanah, dcmikian juga dengan men- 
torlantarkan tanah adalah merupakan suatu pclanggaran 
terhadap ketcntuan-ketentuan yang telah tercantum dalam 
pasal-pasal di ataa. fllengenai perbuatan menterlantarkan 
ta..ah ini pemerintah daerah. mengesai.ipin, kan ada atau tidak- 
nya iiiut perbuatan itu, mengingat macih tidak sedikit

12
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orang yang mombutuhkan tanah, khnnucnya moreka yang ter- 
maouk go Ionian ckonomi lemah, tetapi pihak-pihak tortentu 
tadi inalah berbuat sekehendak hatinya Rendiri terhadap ta
nah, karena tanah ini menyangl-.ut hajat hidup orang b any ale. 
Selama ada manusia, sclama itu pulolah tanah diperlukan. 
sebagai penunjang kelangsungan hidupnya, lebih-lebih tial
ii.i lera.sa penting bagi bangr.a Indonesia yang laju perturn- 
bvhaii penduduknya masih tingg; dan juga peranan tanah un- 
tuk n onunjarig derap langkah pen*.ugunan yang sedang giat- 
g-; -*\tnya dilakukar bangsa Indonesia.

Pengertian tanah terlantur itu sendiri memang, seca- 
r i ’ khusus bclum diatur dalam pofundangan, hanya dalam me- 
iiiori .-enjelasan pasal 21 UUPA monye’outkan, bahwa: 
nur-t'.i keadaan dimana tanah tidak dipakai sebagaimana kea-
da:-nnya, si f at atau tujuannya. J

Perbuatan menterlantarkan -:anah ini, ada atau tidak-
iiy.-'. ni at dari pemegang hak atas tanah, jelas bertentangan
6 iigaa asac yang terdapat dalam Pancasila, Undang-undang
Dasar.1945, Undang-undang Pokok Agraria maupun

13

'Gautama, sudcrgo, Ta^siran UUPA, Alumni, Bandung, 
1901, h. 137.
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berbagai peraturan yang tersirat dalam berbagai pers.tu- 
ran perundangan lain yang berkaitan dengan tanah# 
oleh karena itu, sudah sewajarnyalah bila terhadap pe
megang hak yang demikian ini dikenakan sanksi tersendiri 
yang berupa pembatalan hak yang dimilikinya sebagai sub- 
yek hukum hak atas tanah.

Seperti telah saya sebutkan di atas peraturan yang 
secara khusus mengatur tanah terlantar ini belum ada, yang 
ada hanyalah berbagai bentuk perundang-undangan yang ber
kaitan dengan tanah, dan walaupuu hanya dengan peraturan- 
peraturan itu cukuplah sudah untuk menjatuhkan sanksi hukum, 
Belakangan ini karena kondisi mengenai ketertiban pemega
ng hak atas tanah cenderimg-menggejala diberbagai daerah 
pcrkctaan, maka Mentori Dalam Negeri memandang perlu dike- 
luarkannya peraturan ydng berkaitan dengan ketertiban halc-
h.*i! at as tanah.
Ad. t»un peraturan itu colain yang tercantum dalam memori 
per..;'1 -ican dari paaal 27 UUPA, ialah sebagai bcrikut:

1. Instruksi tfenteri Dalam I'Tegeri ^omur 2 Taliun 19^2, 
yang mengatur tcntang Pcnertibon Tanah Didaerah 
Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Radan H»/Ku:../Perse- 
orangan Yang Tidak DimanfaaT : .r./Diterlantarkan, ke- 
mudian

14
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2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 
1982, yang mengatur tentang Pokok-pokok Kebijak- 
sanaan Penertiban/Pemanfaatan Tanah Yang Dicada- 
ngkan Bagi Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusa- 
haan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 ter
sebut dalam butir menimbangnya mengemukakan, bahwa:

Dalam konyataannya masih banyak terdapat badan hu- 
kum/perseorangan yang menguasai tanah didaerah per- 
kotaan berdasarkan atas surat keputusan pencadangan 
tanah/penunjukan lokasi dari gubernur/bupati/wali- 
kotamadya kepala daerah yang tidak dimanfaatkan se
suai dengan maksud dan syarat sebagaimana tercantum 
dalam surat keputusan penunjukan termaksud. '

Dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun'11982 tersebut ternyata dalam tahun yang ; .
sama kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982 tersebut di
atas, yang dalam lampirannya mengemukakan, bahwa:

Sejak tahun 1971 banyak perusahaan-perusahaan ter- 
utama perusahaan pembangunan perumahan {real-estate) 
yang memperoleh surat/ourat keputusan pencadangan 
tanah dan atau/ijin pembebasan tanah untuk pembangunan 
perumahan, perkantoran, pusat perbclanjaan dan lain 
sebagainya, yang keseluruhannya rneliputi areal ribuan 
hektar terutama di dalam dan disekitar wilayah perko- 
taan. Kenyataannya hingga scl:arang belum seluruhnya 
tanah-tanah yujig dicadangl;a/i dar. atau telah dibebas- 
kanitu digunakan sesuai derail rencona proyek yan^ di- 
ajukar* oleh perusahaan yang bersangkutun dan yang men-** 
jadi dasar dibirikannya surat/surat keputusan pencad^- 
ngan/atau ijin pembebasan tar.ah tersebut.
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J. Undang-undang Polio). Pongel< lann Lingkungan V.i.dup 
(UUPPLH) atau disebut: Undang-undang IJomor 1 Ta- 
Uun 1982*

Saya menunjuk undang-undang ini, karena dalam pasal 22
ayat 2 UUPPLH ini Gaya pandang dapat dipergunakan seba-
gai pedoman dalam menertibkan/mengatur tentang tanah yang
d:i tc-rlantarkan, karena pasal tersebut menyebutkan, bahwa:

Parang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan 
yang monyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau ter- 
cemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang- 
undang jni atau undang-undang lain diancam dengan pi- 
dana kurungan celama-lamanya 1tahun atau denda se- 
banyak-banyaknya 1 juta rupiah.

Sanksi pidana dalam pasal 2? ayat 2 UUPPLH ini,
sekiranya akan menopang berbagai peraturan tentang tanah
terlantar yang sebagian besar hanyu tersirat dalam per-
aturan perundangan yang ada.
Menurut hemat saya perbuatan menterlantarkan tanah termasuk 
merusak lingkungan hidup, bila menengok areal-areal lain
yang digunakan scbagaj.mana fungsinya.

' ̂ ud Tanah Terlantar 
.Seorang yang membeli tanah tortentu, dan kemudian 

mcnohon suatu hak dari status tanah haruslah dengan segera 
r?icrrar.faatkan ha^nya, sctelah surat pcrmohonan status hak 
tersebut turun. Namun tidal; jar.'' \g te.rjad.i. justru yang se-
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b1 liknya, memohon status ~uatu ha]- dan Vemudian oetelah
m

kurua waktu tertentu status halmya turun dari instanci/ 
pejabat yang berv;enanc;, .i.a i‘>cnggunakan haknya itu seke- 
hen -f.1 ay a sendiri, y t i d a k  sesuai dengan permohonan 
yan(; diajukan.
T'.‘ev^unakan Hak cokehend-ikny a sondirl ini, misalnya: 
r.it.Miuiarkan suatu areal tanah samaai beberapa lama, bah- 
knn r-'ungkin beberapa tahun. tidal drnjan segera dimanfa- 
at1:a.a atau ditcrlant^r? an. Perbf;,.lL.n in Mali yanj djlaru- 
rig oleh berbagai peraturan perundangan, aeperti yang saya 
sebutkan terdahulu.

Keaduan yang demj.-kian ini banyak nampak secara ter- 
selubung pada perusahaan real-est^to, la ^erpedoman karena 
telah mempunyai status hak secora r>ah dan wengabaikan ke- 
teiituasi-ketentuan lain yang tidal- kalrh pentingnya.
Se telah mengadakan pembebasan tanah deagaa berbagai cara,
1..: L-’f.ra pada umunr.nya yang dihudapi pihak yang berekonoini 
lemah, kemudian memo ho n hak atas status tanah yang diper- 
oleh dengan pembebasan, setelah ;>or:-ohonan itu terv/ujud, 
ta 1 * —” -;crsebut tide1/ dongan acrc-ra .!i .apjVu tkan.
Ti.d'.' raemenfaatkan iai bukon sa ja . trcna tidak adanya dana 
at- \ ii'L-na suatu so bab lain, tutrvparbv.atan in:i karena 
ura.ur keouii.jaiaan dari mer<.ka ;a:b-;.;:d cran;; la1 at (garis
I - • h dari saya) n.cng^dakan Gpcia.1a.rL tajVia dan biasanya
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lfj
disebut tuon tanah, dengan harapan lamanya vvaktu tan^h 
tersebut tidak dengan segera dimanfuatkan, harga tanah 
tcrt'Lout akan membumbuag tinggi, men;.:!ngat rnakin berku- 
rM'jj'-i lahan, dengan •■.endirinya aemakin hari harga ta- 
nah n.l-i kecenderungan rneningkat terur> seiring dengan la- 
ju p^rturnbuhan penduduk dan derap langkah pembangunan 
yang nodang digalakkun porucrintah dengan berbagai sektor 
penbangunan yang digalakxan tersebut boleh dikatakan se- 
lalu berkaitan dengan tanah.

Bertolak dari kondisi yang ada seperti tersebut di 
atas, bahv/a dia.ntara oerbagai masalah pertanaiian, masalah 
tanah yang diterlantarkan, juga merupakan sasaran dari ca- 
tur tertib bidang pertanahan, artinya penggunaan tanah ha- 
rus seouai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya ke- 
nmkmuran rakyat sebagaiinana yang dimaksud pasal 33 ayat 3 
ITUD l‘J45, sesuai dengan kemampuannya, berarti ditinjau dari 
segi pemanfaatan maksimal kondisi tanah.

Pasal 14 ayat 1 UUPA menegaskan agar Pernerintah mem- 
buat dan mengatur rcncana uRium tentang: persediaan, perun- 
tukun, dan penggunaan bumi, air, dan ruang anghasa serta 
kcNv/aan alam yang terkaudung di. bav.ahnya untuk:

1. keperluan Jlogara;
2. keperluan peribadatan dan k-::, cr'.uan-kcperluan suci 

lainnya, sesuai dengaa d-u-j-ir I'etuhauaa Yang Fi ’laesa;
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3. keperluan puscit-pucat kehidupan masyarakat sosi- 
al, kobudayaati, dan Iain-lain kesejahteraan;

4. keperluan merjiperkeinbangkan industri, transmigra- 
si, dan pertambangan.

Dulain literatur, tugas Pemerlntah 'tersebut diistilahkan. 
t-rtaruna tanah yang artinya: pcngaturan penggunaan tanah 
dalam konteks ruang, yaitu: tanah nebagai tcmpat manusia 
melakukan hajat hidup baik telah,. jedang .maupun akan.

Reneana tataguna tanah adalah bagaimana merencana- 
k:'n Ictak jenio-j civi s kegiatan yang selalu berkembang di 
? !..■’.•} tanah yang terbatas schinj^- i >i bul ketertrar.ian da- 
1• penggunaan tanah secara efo- : "

penggunaan tanah itu di.ha rfcltif, bila rifemenu-
V  ” (tiga) asar sebagaii bcrikut:

I. asas leatari, yang bcrartL:
suatu asas yang menjamin kelangsur.go.n kehidupan mas- 
ŷ .rakat dalaj.i huburigannya dorigan tanah. Asas ini 
mer.gandung pengertian laval.̂  tas dari nrutu tanah, di- 
naii.p Lng ucaha penggm a?. *t i a.ug selal^ dapat dialih-
l.au sorjuri d- In  - tuta*- ,/m. a.;
a:u.r, ketxii.ib^agan, yanu b( cart:.:
bali.:a ggunarn tanah d '.r./'.r1 bcrr acu^-macam jouis- 
r u r d'jlcur. Cb'.’tu v.ilaya'- L:r ’ : ■;\ ggangg'’ sa-
tu d oilman yen*** la in, ut - - : r - '..vis kegiatan ya.;* : bera-

19

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



gam tersebut sesuai dengan tcii;patnya;
?. asac pemanfaatan yang optimal, yang berarti:

bahwa dengan pemanfaatan yang optimal ini diharap- 
]:an dapat mernbuahkan hasil seperti yang diharapkan 
Jadi, dengan tata guna tanah adalah suatu rencana 

yang mempunyai pengei’tian: suatu usaha untuk meletakkan 
jeriis kegiatan dalam suatu vvilayah secara tertibdan ter- 
atur dengan berpedoman pada asas-asas di atas.
Ini Pemerintah harus menyediakan tanah untuk keperluan pern- 
bangunan secara keseluruhan. Salah satu persoalan yang di- 
atur oleh perencanaan tata guna tanah adalah dalam hal pe~ 
nempatan wilayah induotri yang terpisah dari pemukiman pen- 
duduk, sehingga fasilitas industri dapat disediakan secara 
khusus dan pemanfaatannya tidak akan mengganggu fasilitas 
lain yang berkaitan dengan pemukiman penduduk.

Penyusunan perencanaan tata guna tanah secara nasio- 
nal, dari seluruh kegiatan pembangunan belum dapat segera 
dilaksanakan oleh karena kebutuhan tanah dari berbagai je- 
nis kegiatan tidak timbul secara bersamaan.
Selain itu, bersamaan dengan kesadaran akan arti penting
nya keseimbangan lingkungan inahluk hidup derni eksistensi 
kehidupan manusia di muka bumi, maka perencanaan tata gu
na tanah secara nasional harus memperhatikan lingkungan

20
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hidup, terutama yang ada di sekitarnya,
Denman adanya kehendak dari pcmbuat undang-undang yang 
domikian ini berarti penertiban dan pengjiganan tanah 

diterlantarkan dapat tervvujud, karena diharapkan 
agar setiap penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah 
dilandasi dengan suatu hak atas tanah mempunyai fungsi 
sosial (pasal 6 UUPA), di lain pihak dimaksudkan agar 
setlap jengkal'tanah dipergunakan aecfisien mungkin se- 
£3i.ia:i dengan rencana tata guna tanah yang telah ditetap- ' 
kan, agar tiap penguasaan tanah terjadi dengan tertib, 
mengindahkan peraturan-peraturan yang ada.

21
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BAB III 
PERMASALAHAN YANG TIMBUL

Dalam bab III ini akan saya tinjau dari suatu 
kenyataan, bahwa: seorang pemegang hak atas tanah, ka
rena suatu hal tertentu belum dapat merealisasikan are
al tartahnya sesuai dengan fungsi hak yang dikuasainya. 
Apakah kondisi pemegang hak atas tanah yang demikian 
ini dapat dikatakan suatu perbuatan menterlantarkan hak 
atas tanah yang dikuasainya ?

1, Akibat Tanah Yanp; Diterlantarkan
Sehubungan dengan adanya pernyataan, bahwa: tidak 

semua tanah yang dibiarkan, tidak digunakan sebagaimana 
i’ungsinya digolongkan pada perbuatan menterlantarkan ta- 

%
nah yang dilarang, maka Boedi Harsono, mengemukakan:

Soringkali untuk mengembalikan atau mempertahankan 
kosuburan tanah, seperti tanah untuk perkebunan/ta- 
naman tembakau Deli perlu diselenggarakan suatu sis- 
tim yang disebut "Rotasi" yaitu: pada setiap tahun- 
nya hanya kurang lebih seper enam areal perkebunan 
yang ditanami tembakau, tanahselebihnya sengaja di- 
buat (dibiarkan) dalam keadaan kosong tidak ditanami. 
f.lonurut para ahli hanya dengan cara demikianlah dapat 
diperoleh hasil tembakau yang tinggi .

^Boedi Harsono, UUPA, Sefjarri.h Penyusunan 1st dan 
Pelakaanaannya UUPA Indonesia '̂ banian I, tjil. I, cot.
Ill, Jambatan, Jakarta, 1970, h. 93* (Selanjutnya di- 
sebut' Boedi Harsono I). '
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Masalah tanah yang ditcrlanturkan ini ada atau tidaknya 
ziiat menterlantarkan dari pemegang hak atas tanah dalam 
batasan pengertian perbuatan melanggar hukum, karena 
menterlantarkan tanah pada urnumnya suatu perbuatan yang 
disengaja dengan berbagai alasan, yang pada prinsipnya 
ingin menguntungkan diri sendiri tanpa menyadari kepen- 
tingan orang banyak dan tanah yang inempunyai fungsi so- 
sial.

Kasus yang terjadi di perkebunan tembakau Deli 
itu termasuk hal yang khusus, hunya sedikit 3ekali yang 
benar-benar demikian, bila dibanding dengan tanah yang 
mcmang sengaja diterlantarkan dengan melanggar hukum.

Sebagaimana dinyatakan oleh pasal 6 UUPA, bahwa: 
''Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".
Hal ini mengandung pengertian dan konsekwensi, bahwa 
semua hak atas tanah bukan merupakan hak mutlak untuk 
kcpentingan individu cemata, molainkan semua hak atas 
tjjiah harus dimani’aatkan untuk kecejahteraan dan keba- 
hagiaan serta kepentingan umurn.
Dengan kata lain, bahwa semua hak atas tanah tidak ber-

5sifat mutlak. scpcrt.L hak eigeudom pada zairian penjajahan .

23
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Yertasapoctra 0., et a}., Hulaim Ta t n - J arrr. ran 

VYiV\ Bar'i Kebnrh.^ilari *°c r d v • ir ' >:■ an ^ l ^ i n a  nAksara, 
TFnT^ta, 'T.
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Eigendom, adalah suatu hak yang diatur dalam 
paaal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burger- 
lijk V/etboek (selanjutnya disebut B.V/.). Pasal itu me:- 
yubutkan, bahwa suatu hak kebondaon adalah bersifat mut- 
lak.
Dengan hak eigendom, majca pemegang hak bebas menguasai 
tanah seluas yang tercantum dalam haknya sekehendalcnya, 
karena pada saat itu kepentingan individu lebih menonjol 
daripada kepentingan umum. Hak atas tanah lebih kuat dari
pada kev/ajiban atas tanah

Setelah Indonesia merdeka, terutama sejak berlaku- 
nya Undang-undang Nomor 5 Tahun I960 (LK 1960-104) tetang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak eigendom dan 
atau halc-hak kebendaan lainnya yang mengatur tentang tanah 
yang tercantum dalam B.V,'. dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, suatu pernyataan, bahwa: semua 
hak atas tanah mempunyai fungsi social, harus diwujudkan 
dengan seimbang, serasi dan selaras antara kepentingan in
dividu dan kepentingan umum, misal: seorang pemegang!'hak 
atas tanah tidak menggunakan tanahnya/menterlantarkan tan- 
pa memperhatlkan kepentingan umum dan masyarakat yang ada

24
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di sekitarnya yang membutuhkannya.
Pengertian yang terkandung dalam pasal 6 UUPA

ialah: tidak berarti kepentingan individu dianggap tidak
penting atau bahkan tidak diakui, namun justru sebaliknya
UUPA sangat memperhatikan kepentingan individu, dengan

7tidak mengabaikan kepentingan umum.
Sehubungan dengan 'fungsi sosial hak atas tanah, 

maka tanah harus dipelihara baik-baik oleh setiap orang 
yang berhubungan dengan tanah. Tanah harus dipelihara se- 
demikian rupa hingga kerusakkannya dapat dicegah dan kesu- 
burannya bertambah^.
Kewajiban memelihara tanah tidak hanya dibebankan pada 
pemiliknya atau pemegang hak atas tanah, melainkan memja
di kev/ajiban setiap individu, badan hukum, atau setiap ins- 
tansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu (pa-' 
sal 19 UUPA).
Boedi Harsono, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Tri^ 
sakti Jakarta, mengatakan, bahwa: " . . .  usaha-usaha dalam 
bidang agraria dilarang (garis bawah dari saya) apabila

25

7Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia-Himpunan 
Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Jambatan, Jakarta, 1986 
K T  4. ( Selanjutnya disebut~Boedi Harsono II)

8Sudargo Gautama, Tafsiran UUPA, op. cit., h. 21.
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9mengandung unsur-unsur pemerasan .
Dari beberapa uraian tentang pemanfaatan tanah 

untuk dipergunakan cebaik-baiknya, sejak dari UUD 1945 
pasal 33 ayat 3 sampai pada UUPA dan peraturan-peraturan 
pelaksanaannya yang pada dasarnya tidak memperkenankan 
penggunaan tanah yang tidak efektif atau menterlantarkan 
suatu hak atas tanah.

Jadi, jelas pada permasalahan sub judul ini, yaitu: 
"Akibat tanah yang diterlantarkan", apabila perbuatan ini 
benar-benar dilakukan para pemegang hak, baik itu hak mi- 
lik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, dan mungkin hak' 
hak yang lain, maka tanah tersebut langsung dikuasai oleh 
negara untuk diberikan pada pihak lain yang membutuhkan 
dan sanggup memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, kalau 
tanah itu tanah pertanian sanggup mengerjakan sendiri se- 
cara aktif atau pengertian dikuasai Negara ini, ialah di- 
gunakan untuk berbagai kepentingan umum, yang semakin hari 
cenderung bertambah dan memerlukan areal tanah yang luas.

Namun dari hasil wawancara saya dengan Pejabat 
Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, ialah 
bahwa sejauh ini belum ada pemegang hak atas tanah yang 
menterlantarkan tanahnya, sampai berakibat halcnya dibatal-

^Boedi Harsono II, op. cit., h. 56.
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kari dan selanjutnya tanah tersebut dikuasai negara, 
walaupun perbuatan itu memang ada dan telah mernenuhi 
rumusan pasal tanah yang diterlantarkan.
Alasan-alasan mereka (pemegang hak atas tanah yang 
menterlantarkan tanahnya), diantaranya seperti yang 
telah tersebut pada avval bab II di atas.

2. Kaitannya Denman Pembanp;unan Nasional dan Catur 
Tertib _Pertanahan

Perbuatan menterlantarkan tanah dari pemegang 
hak atas tanah ini berarti tidak ikut berperan serta 
sebagai warga negara dalam pemeliharaan tanah, seper
ti yang tersebut dalam pasal 15 UUPA, berikut ini: 
"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya ser
ta mencegah kerusakkarmya adalah kewajiban tiap-tiap 
orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubu:-_ 
ngun hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pi- 
huk ekonomis lemah"

Padahal bila ditinjau secara mendetail, tiap- 
tiup orang dan badan hukum (yang terdiri dari sekelom- 
pok orang) selalu berhubungan dengan tanah, untuk ke- 
langsungan hidupnya, apalagi bila dikaitkan dengan pem- 
bangunan yang sedang riigalakkan Pemerintah dewasa ini

27
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dan xcmbutuhkan areal yang tid J; .;cdikit.
Longkah-langkah yang diterr.puh Pcinerintah dibida- 

ng pertanian tidak terlepas dari landasan kebijaksanaan 
pcrt:\nahan yang tclah dicadangkan dalam Garis-garis Besar 
;'Ialucn Negara (GBNH), khusuanya yang menyangkut hukum per- 
tur-.han yang meliputi pemilikon dan penguasaan, juga me- 
ngenui pcralilian dan mutasi hak-hak atas tanah.

Landasan kebijaksanaan portanahan tersebut, melipu-
ti:

a. landasan hukum agraria nasional;
b. landasan operasional;
c. program catur tertib pertannhan^.

2 . a Landasan Kukurn Agraria Nasional
Iiukum Agraria Nasional, yang lebih terlcenal dengan 

scbutan UUPA, berlandasan pada UUD 1945) khususnya pasal 
33 ayat 3 yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya di kuasai o].eh negara dan diguna- 
kan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*
Atas landasan ideal ini sesuai dengan falsafah Pancasila 
Bangsa Indonesia, yang memandang tanah sebagai karunia 
Tuhan Yang '/lahaeca untuk itu tanah harus dimanfaatkan se-

28

^Deportemon Penerangan PI, Hepelita IV (1984/1985-
1980/1909), Jakarta, h. 405-421
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baik-baiknya*
Salah satu landasan penting dalam UU No 5/1960 

(LN 1960-104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
atau disingkat UUPA, yang merupakan penjabaran dan pelak- 
sanaan Pancasila adalah asas nasionalisme bidang hukum 
pertanahan, yaitu pasal 1 ayat 1 dan 2 UUPA, yang berbunyi 
sebagai berikut:

1. seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, 
air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu 
sebagai bangsa Indonesia;

2. seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk ke- 
kayaan alam yang terkandung di dalamnya wilayah 
Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha- 
esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indo
nesia dan merupakan kekayaan alam nasional
Selanjutnya, mengingat akan pentingnya tanah seper- 

ti di atas, maka sudah sepatutnya apabila penguasa atas 
bumi, air, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam
nya dikuasai Negara sebagai organisasi tertinggi, karena 
Negaralah yang diharapkan dapat menjamin terwujudnya kese- 
johteraan dan kemakmuran seluruh warganya.

Dalam pasal 2 ayat 1 UUPA dijelaskan, bahwa: ’’Atas 
kotentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal se
bagai dimaksud dalam pasal 1: bumi, air dan ruang angkasa

29

1113IJ No. 5/1960 (IN 1960-104) berikut Kemori Pen- 
j clasannya.
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30
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di-
kuauai Negara sebagai organisasi kekuasaan iseluruh rak-
yat". Pengertian "dikuasai” ini bukan berarti dimiliki
sebagaimana "domeinverklaring" pada zaman penjajahan dulu,
namun penguasaan oleh negara dibatasi oleh undang-unda.ng,

12yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .
2. b Landas an Operas1onal

Landasan Operasional ini pada prinsipnya telah di- 
atur di dalam UUPA itu sendiri sebagai pelaksanaan dari 
pasal 33 UUD 194-5*
Landasan operasional dalam pembangunan bidang pertanahan, 
meliputi:

a. bidang tata guna tanah;
b. bidang landreform;
c. bidang pengurusan hak-hak tanah;

13d. bidang pendaftaran tanah .
Oleh karena dalam pembahasan ini dititik beratkan 

pada pemegang hak atas tanah yang menterlantarkan tanahnya,
1

yang termasuk salah satu sasaran yang menjadi objek land
reform di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan pasal

"^Departenicn Penerangan RI, or. cit., h, 415.1 °
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15s 27 butir 3s 34 butir e, dan 40 butir e UUPA sebagai- 
nana telah terdapat di depan.
2■ c Program Catur Tertib Pertanahan

Sejak Repelita III (1979/1980-1983/1984) telah di- 
tctapkan kcbijaksanaan pokok bidang pertanahan yang dise- 
but Catur Tertib Pertanahan dan sekaligus sebagai sasaran 
untuk mengadakan penataan kembali penggunaan, pemilikan 
dan penguasaan tanah sebagai pclakaanaan TAP MPR No. IV/ 
MPR/1978, serta program-program khusus bidang agraria, an- 
tara lain untuk menunjang upaya peningkatan kemampuan dan 
potenei petazii-petani ekonond lemah atau petani penggarap 
(tidak mempunyai tanah)*
Catur Tertib Pertanahan, meliputi:

a. tertib hukum pertanahan
b. tertib administrasi pertanahan;
c. tertib penggunaan tanah; dan
d. tertib penggunaan tanah dan lingkungan hidup"^.

2. c. a. Tortib Hukum Pertanahan
Tertib hukum pertanahan diraoakun nanih belum se- 

?*. :' i i yang diharapkan, karena banyak ditemui penguasaan 
tar.-ill secara n-.c lav/an hukum. Dongcn \atn lain, bahv/a pong-
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(L'’ ]060-104). berikut oemua peraturan pelaksanaannya.
Cl- h arena itu, sei/ua usaha dan langkah-langkah yang 
dilcu.puh Pemcrintah terhadap tugas-tugaG keagrariaan ha
rus diimbangi dengan kelengkapan sarana hukum pertanahan®
2 . c. b. Tertib Ariminir.tras'i P' H. - nuhan

Pelayanan yang menyangkut adininistrasi pertanahan 
masih terasa berbelit-belit di camping mernerlukan biaya 
yang tidak sedikit. Dalam proscc penyclesaian permohonan 
hak atas tanah sampai dengan terbitnya sertifikat, tera
sa belum berjalan aeperti sebugairrana yang diharapkan, 
kendati sudah diadakan ponserti fikatan secara massal atau 
Proyek Operani Nasional Agraria (PROM).

Untuk mcmpcrlancar setiap kegiatan yang menyangkut 
tanah, diperlukan tertib administra.si pertanahan yang se- 
jalan dengan gerak pembangunan nasional yang semakin pesat.
2. c. c. Tertib Pen/^unaan Tanah

Dalam Garis-garis Besar Haluun Negara telah ditetap- 
kan, bahwa: agar pemanfaatan tanah sungguh-sungguh untuk 
men.bantu meningkatkan kesejahtoraan rakyat dan mewujudkan 
keadilan sosial secara merata, di samping untuk menjaga 
kelestarinnnya, maka perlu diadakan penataan mengenai pe- 
gunaan, pcmilikan dan penguasaan tanah, sebab dewasa ini

32

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



- ■ 33
di Indonesia niasih banyak tanah yang bclum diusahakan 
sesuai dengan kemampuan dan peruntukkannya sehingga ber- 
tentangan dengan fungsinya,
2. c. d♦ Tertib Ponf^unaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Pada masa pembangunan yang sedang berlangsung de- 
wusa ini harus dijaga jangan sarnpai menimbulkan dampak ne- 
gatifj karena rusaknya lingkungan hidup yang berakibat 
timbulnya keresahan warga masyarakat, untuk itu diperlu- 
kari data-data pertanahan yang konkrit.
Pembangunan yang terarah. tidak akan menimbulkan keresahan, 
namun sebaliknya justru akan dirasakan faedah dan rnanfaat- 
nya untuk orang banyak.
Dalam GBUN telah ditetapkan, bahv/u kegiatan pembangunan 
ekonomi di oamping harus memperhatikan "Trilogi Pembangu*- 
nanM, juga perlu diperhatikan kelestarian sumber daya alam 
dan lingkungan hidup untuk alih gcnerasi berikutnya. 
Pcmeliharaan tanah merupakan hal yang wajib bagi manusia 
dengan memperhatikan kesuburannya serta mencegah kerusak- 
kannya.
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3• Hambatan-hambatan Yang Timbul dan Cara Mengatasinya 
3« !• Hambatan-harnbatan Yanp; Timbul

Negara Republik Indonesia, negara yang sedang 
membangun di segala bidang, termasuk di antaranya bida
ng hukum, yang mengatur tentang tanah khususnya.
Pada hukum tanah, hukum agraria dalam hal ini yang me- 
nyangkut masalah administrasi pertanahan yang meliputi 
tentang pemilikan dan penguasaan tanah '.( termasuk di an
taranya perbuatan "menterlantarkan tanah." ) dalam kenya- 
taannya belum seperti apa yang diharapkan, sebab tidak 
sedikit kendala yang harus dihadapi secara terpadu. 
Kendatipun telah lebih dari seper empat abad usia Undang- 
undang Pokok Agraria scgak diundangkan di Jakarta pada 
tanggal, 24 September I960, tetapi belum banyak dipahami 
oleh segenap v/arga masyarakat, terlebih bagi mereka yang 
hidupnya di pedecaan* Kondisi ini mungkin disebabkan, ka
rena kurangnya penyuluhan hukum agraria, sehingga mereka 
mcngabaikan begitu saja arti penting hak-hak atas tanah, 
haJ: dan kewajiban anggota masyarakat terhadap tanah, dan 
kurangnya akan kesadaran hukum pada umumnya.
Hal-hal inxlah yang mengakibatkan turunnya tertib hukum
i.'irrional.

34
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Dalam beberapa hal, tic'iak sedikit dijumpai pemi- 
likan atau penguasaan tanah secara tersclubunp; (garis 
bav/ah dari Gaya) dan tidak melakukan upaya-upaya peme- 
liharaan tanah, sehingga mengakibatkan kcsuburannya ber- 
kurung. Akibatnya, masih banyak tanah di Indonesia yang 
tidak atau bcium diusahaknn sesuai dengan fungsinya.'

Sebagai kendala yang tidak kalah pentingnya, ia- 
lah bahwa sebagian besar tanah di Indonesia belum didaf- 
tarkan kc kantor pendaftaran tanah.
3. 2. Cara Mengatasinya

Pcmbangunan agraria secara torinci telah dicantum- 
kan dalam GBHN, dan yang palinr mendesak ada 2 (dua), as- 
pek, yaitu:

a. yang menyangkut fisik dan pembangunan tanah;
b. yang menyangkut hukum pertanahan, yang meliputi

pemilikan, penguasaan dan perolihan hak atas ta-
nah^.
Dalam pelaksanaannya pcrlu dirancang konaep.yang 

terpadu rnengenai program tata guna tanah yang berkenaan
1

dengan asp ok fisik dan penguasaan tanah, di samping as- 
pok pcirilikar dan penguasaan, juga penrindahan hak atas 
trnah.

35

• Dcp̂ rteii.f n Peneran,;--. '*J t ntnrvLr°n PirJato ■_ ene- 
, ’■rrr^  r. [jPT, t' r.ggal 15 Aguatus 19867
h. 784-707.

1 rj
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Oleh karena itu, program agraria harus mendapat priori- 
tae utama dalam rangka menjamin ternelcriesaranya tertib 
pemilikan dan pencuasaan tanah (termaouk tanah yanc diter- 
lantarkari oleh pemejanc haknya), dengan haraoan dapat ter- 
canainya kepastian hukum hak atas tanah.

• 36
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BAB 'IV

PROSEDUR PENYELESAIAN TANAH YANG DITERLANTARK AN

Apabila Pemerintah mengetahui dan memerlukan 
tempat/lokasi dimana tanah tersebut terletak, maka 
Pemerintah dapat langsung menguasai dan membatalkan 
status hak yang telah diberikan, karena pemegang hak 
atas tanah tersebut tidak menggunakan haknya sebagai- 
mana fungainya/menterlantarkan tanahnya,

Tindakan Pemerintah yang demikian ini, berda- 
sarkan dari 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri, 
masing-masing ialah:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1932
2. Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun - 

1 9 8 2 .

Maka dalam uraian selanjutnya akan saya baha3 secara garis 
beoar dari masalah perbuatan pemegang hak atas tanah yang 
menterlantarkan tanahnya menurut kctentuan-ketentuan per
aturan tersebut di atas.

1 * Oara Penyelesaian
Perseorangan/badan hukum yang mempunyai surat tanda

37
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bukti hak menguasai tanah, tidak memanfaatkan tanah^ter- 

sebut 3Gsuai dengan fungsi dan tujuannya, maka surat tan- 
da bukti hak/izin pencadangan tanahnya dapat dibatalkan 
dan aelanjutnya tanah tersebut langsung dikuasai negara 
untuk ditentukan lebih lonjut pcnggunaannya.
Hal ini adalah suatu yang vvajar, karena perbuatan terse'n 
but merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum yang ber- 
laku.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 
Tahun 1982 tersebut ditentukan, bahwa perusahaan-perusa- 
haart yang telah memperoleh pencadangan tanah, berkewajib- 
on untuk dalam wuktu tertentu harus:

1. menyelesaikan pembebasan tanah di lokasi seluas 
yang dicadangkan baginya;

2. menyelesaikan pematangan tanah yang sudah dibebas- 
kannya itu hingga slap dibangun. Mengenai proyelc 
pemukiman, kegiatan dalam tahap' ini juga melipu-
ti pembangunan pras, jrana 1ingkungannyaj

3. menyelesaikan pembangunan seluruh proyek secara 
lengkap sesuai dengan rencanu yang telah disetujui. 
J-'engena.l proyek pcmukiiiu-n, kegiatan dalam tahap ini 
meliputi juga pembangunun fasiiitas-fasilitas sosi-

30
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al yang dipcrlukan.
Batas jangka waktu yang harus dipenuhi bagi peru- 

sahaan. untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kevvajiban ter- 
sebufc di atas adalah sebagai bcrikut:

1. mengenai pembebasan seluruh tanah yang dicadangkan 
baginya paling .lama 5 (lima) tahun terhitung sejak 
diperolehnya izin pembebasan tanah/surat keputusan 
pcncadangan tanah;

2. mengenai pematangan seluruh tanah yang dicadangkan 
baginya paling lama 3 (tiga) tahun sejak dibebaskan 
tetapi melebihi 6 (enam) tahun sejak diperolehnya 
izin pembebasan yang bersangkutan/surat keputusan 
pencadangan tanah;

3. mengenai penyelesaian pembangunan seluruh-proyek 
sesuai dengan rencana yang telah disetujui, paling 
lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak diperolehnya 
izin bangunan, tetapi tidak melebihi 10 (sepuluh) 
tahun sejak diperolehnya i.sin pembebasan tanah yang 
bersangkutan (dalam hal i.ni. tidak ada izin pembebas
an tanah batas waktu 10 tahun itu dihitun,, sejak 
diperolehnya surat/surat pencadangan tanah).
Dalam penentuan batas waktu oelama 2 (dua) tahun

39

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



yang dipcrlukc untuk memperoleh berbagai izin 
yang diperlukan dengan pelaksanaan kewajiban pe- 
ngusaha, antara lain izin/persetujuan planologi, 
izin bangunan clan lain-lain.
Sedangkan dalam lampiran yang lain Keputusan Men

teri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982, butir yang sama 
(butir III) sub 3» tentang Tidakan Yang bersangkutan De- 
ngan Tanah Yang Sudah Dibebaskan, menentukan:

1. tindakan akan d.iambil terhadap tanah-tanah yang ;■ 
sudah dibebaskan, tetapi oleh pengusaha diterlan- ■ 
tarkun,.dalam keadaan tidak digunakan sesuai deng
an rencana proyek yang sudah disetujui, melampaui 
batas • waktu penyolesaiun berbagai kewajiban seba
gai yang dimaksud dalam II 2 di atas;

2. kalau batas waktu 3-6 tahun seperti yang disebut 
dalam II 2 b lampiran Keputusan Menteri Dalam Ne
geri Nomor 268 Tahun 190? telah dilampa.ui dan;
a. sampai tanggal 2.4 September 1982 tanah yang 

sudah dibebaskan seluruhnya belurn dimatangkan 
maka tanah tersebut secara keceluruhan dikua
sai oleh Negara;

b. sampai tanggal 24 September 1982 tanah yang 
sudah dibebaskan baru sebagian yang dimatang-
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lean £; lah dibangun bangunan-bangunan, tetapi*
belum nicmenvhi seluruh rencana yang telah di
setujui, ma'i areal tanah yang belum dibang
un tersebut dikuasai negara.

4. dalam melaksun.ukan pelaksanaan bagian-bagian 
areal tanah yang dimaksud dalam uraian 2b dan 
3b tersebut di atas ini hendaklah diperhatikan 
kemungkinnn pemahfaatan bagian-bagian tersebut 
secara effisien;

5. penguasaan tanah oleh Negara seperti yang di
maksud dalam uraian 2 dan 3 di atas disertai 
pemberian santunan yang, jumlahnya ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri, sebesar harga per- 
olehannya pada waktu pembebasan tanah;

6. penertiban terhadap pemegang hak atas tanah ini 
juga berlaku pada:
a. tanah-tanah yang dikuas ii oleh pengusaha ya

ng diperoleh dari pe;nbebasan dan lcini sedang 
dijadikan jarninan kredit pada bank;

b. tanoh-tanah yang dikuasui dengan berbagai hak 
di bawah ini juga dapat hapus, menurut UVPA 
bila diterlantarkan:
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1. Hak milik (pasal 21 a butir 3 UUPA)
2. Hak guna-usaha (pasal 34 banian e UUPA)
3. Hak guna-bangunan (pasal 40 bagian e UUPA), 

dan juga lain-lain status hak atas tanah.

2. Dalam Hal Gant:' Rugi
Secara prinsip dalan hal ganti rugi sebagai akibat 

dari pembatalan hak atas tanah oleh instansi yang berwe- 
nang terhadap pemegang hak atas tanah yang menterlantar
kan tanahnya, tidak ada (garis bawah dari saya)

Pcmbatalan hak atas tanah/surat keputusan pencada- 
ngan tanah sebagai akibat tidak memanfaatkan/menggunakan 
tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta 
nyarat-syarat yang telah ditctapkan, yang berarti suatu 
perbuatan melanggar hukum, maka selayaknyalah apabila da
lam pcmbatalan hak atas tanah tersebut tidak mendapatkan 

ganti rugi; sesuai dengan Keputusan Ilfenteri Dalam Negeri 
Momor 260 Tahun 1982 lampiran butir III, tentang Tindakan 
Penertiban sub 2.

Sebagai akibat dari pcmbatalan hak ini yang ada 
hanyalah santunan dan bukannya ganti rugi, besarnya uang 
santunan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam 
Kcgeri lobih lanjut, setolah pcmbatalan pemberian hak di- 
borlakukan.

42

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



BAB V 

KESIKPULAN DAN SARAN

Dari beberapa uraian saya dalam bab! I sampai 
bab IV yang mengupas tentang Penyelesaian dan AJcibat 
Hukum Dari Pemegang Hak Atas Tanah Yang Menterlantar
kan Tanahnya, maka dalam bab V sebagai bab penutup ini 
akan soya simpulkan beberapa hal sebagai berikut*.
1. Kesimpuian

1. tanah, merupakan bagian dari pengertian bumi,air, 
dan ruang angkasa di wilayah Indonesia adalah 
karunia Tuhan Yang Mahaesa yang merupakan kekaya
an nasional dan dikuasai negara untuk sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat, dengan cara pemanfaat- 
an dan pemeliharaan yang aktif dan penggunaan yang 
optimal.
Untuk itu, diperlukan rencana tata guna tanah 
nasional yang mengatur persediasn, peruntukkan dan 
dan pengelolaan bumi, air dan ruang angkasa serta 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupa
kan suatu keharu^ari;

2. banyak dijumpai penggunaan tanah yang bersifat . 
pemborosan, menterlantarkan dan berbagai pengguna
an yang tidak jelas, dengan menguasni tanah di 
daerah perkotaan berdasarkan atas surat keputusan 
pencadangan tanah dari gubernur/bupati/v/alikota-

43 ‘

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



madya kcpala daerah, namun kenyataannya setelah
•

diberi izin dengan status hak tertentu, tanah 
tersebut tidak digunakan sebagaimana fungsinya 
mcnurut status hak atas tanah. tersebut;

3. sehubungan dengan fungsi sosial hak atas tanah, 
maka tanah harus dipelihara baik-baik oleh se- ■ 
tiap orang atau badan hukum yang mempunyai hubu- 
ngan hukum dengan tanah sehingga kerusakkannya 
dapat dicegah dan kesuburannya bertambah;

4. kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturah hukum 
yang menyangkut tentang tanah masih relatif rendah 
hal ini nampak mereka bcranggapan, bahwa tanah 
yang dikuasainya bersifat mutlak,5ehingga menga- 
baikan ketentuan undang-undang yang menyatakan:
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Saran
1. perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat, ter- 

utama dalam hal penguasaan hak atas tanah yang mem- 
punyai fungsi sosial, dengan jalan diintensifkan- 
nya penyuluhan hukum terhadap mereka;

2. Pemerintah harus dengan tanggap memonitor perbuatan 
dari pemegang hak atas tanah, apakah penggunaannya 
sesuai dengan fungsi hak yang dikuasai atau tidak

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



45
dan bila dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 
fungsi hak yang diberikan, maka perlu dengan segera 
diadakan pembatalan haknya untuk kemudian dikuasai 
lcembali oleh negara;

3. agar segera diwujudkan undang-undang tentang tata 
guna tanah dengan tujuan pemegang hak atas tanah 
dapat mengetahui secara rinci dari fungsi hak yang 
dikua3ainya;

4. dalam pemberian ganti rugi sebagai akibat dari pem
bebasan hak atas tan all yang dilakukan oleh pengusaha 
perlu ditegaskan asas musyav/arah untuk mencapai mu- 
fakat, dengan cara ini diharapkan para pihak tidak 
merasa dirugikan, akibat pembebasan tanah dengan 
paksa.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



DAFTAR BACAAN

Boedi Harsono, I-Iulcum Agraria Indonesia-Himpunan Per- 
aturan-peraturan Hukum Tanah, Jambatan, Jakarta,

______ , UUPA, Se.jarah Penyusunan Isi dan Pelaksana-
annya UUPA Indonesia, bagian "I, jil. 1, cetV I I I , 
Jambatan, Jakarta, 1970.

Departemen Penerangan RI, Repelita IV (1904/'!985-1988/ 
1989)» Jakarta, 1984-

______ , Pldato Kenegaraan Presiden RI (Lampiran), tang
gal 15~ Agustus 1986.

Gautama, Sudargo. Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, 
Alumni, Bandung, 1981*

Kertasapoetra G*, et al., Hukum Tanah-Jaminan UUPA Bagi 
Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Ja
karta, 1985.

Parlindungan A.P., Komentar Atas Undnng-undanp; Pokok 
Agraria, Alumni, Bandung, 1984.

Peraturan Perundang-undan^an:
Undang-undang Dasar 1945* beserta penjelasannya.
Undang-undang Pokok Agraria atau UU. JJomor t Tahun 1960, 

LN 1960-104, beserta penjelasannya.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Ilidup.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang 

Pcncrtiban Tanah Didaerah Perkotaan Yang Dikuasai 
Persuorangan/Badau Hu^um Yang Diterlantarkan/Tidalc 

- Dirnanfaatkaii Sosuai Dengan Fungsinya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982

tenteng Pokok-polcok Kebi^aksanaan Pon«rtiban/Peman-
Xaatan Tarudi Yar.g Mcaiangkan Bagi Atau Dikuasai 
oleh Perusahaan-pcrusahaan

Kitab Undang-undang Huk. m Perdata (B.V/).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O



Wgwancara
Pejabat Kantor Agraria Daerah Tin&kat II Kotamadya 

Surabaya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENYELESAIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENTERLANTARKAN TANAHNYA

I R I A N T O


	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-1.cover.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-2.lemba-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-3.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-4.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-5.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-6.babi-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-7.babi-l
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-8.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-9.babv-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-irianto-25545-10.daft-n



