
 
 

ABSTRAKSI 

 

Negara memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada 
pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara 
dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga harus 
ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Ketika Negara 
memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan 
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Surat Keputusan 
pemberian haknya.Pembagian hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak 
Milik, HGU, HGB,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. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui Landasan Yuridis Penertiban tanah yang 
diterlantarkan dan Akibat Hukum terhadap tanah yang diterlantarkan oleh pemilik 
Hak atas Tanah. Penelantaran tanah lebih diakibatkan kurang berfungsinya peran 
para pihak yang terkait dalam pengelolaan pertanahan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya  masing-masing.Secara yuridis, Pemegang Hak atas tanah dilarang 
menelantarkan tanah dan apabila dilanggar, maka kepada pemegang hak akan 
dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya 
hak atas tanah. Secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh 
rakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat 
tinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pada prinsipnya, Hukum Agraria 
Indonesia tidak memperkenankan adanya tindakan penelantaran tanah oleh 
Pemiliknya (Pemegang Hak). Sebab tindakan demikian dikhawatirkan akan 
memicu tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak pihak, antara lain 
seperti : Kesenjangan sosial-ekonomi, menurunnya kualitas lingkungan dan 
bahkan Konflik horizontal. Bahkan secara nyata dengan adanya penelantaran 
tanah mengakibatkan banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan, sehingga 
menyebabkan masyarakat ingin memanfaatkannya dengan cara menanami 
tanaman pangan semusim, tetapi niat baik dari masyarakat ini justru menimbulkan 
masalah baru, karena masyarakat yang ingin memanfaatkan, dan menggunakan 
lahan kosong tersebut sebelumnya tidak memohon izin kepada pemegang hak atas 
tanah, karena keterbatasan pengetahuan hukum dari masyarakat sehingga tata cara 
permohonan izin untuk penggunaan lahan kosong tidak melalui prosedur yang 
sudah ditetapkan oleh PP 38/2007. 
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