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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengaturan prinsip-prinsip penguasaan dan pemanfaatan tanah diletakan di 

dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang selengkapnya dirumuskan 

bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Mencermati ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa ketentuan pasal tersebut mencerminkan adanya perintah 

kepada negara agar bumi, air dan luar angkasa dan kekayaan alam yang diletakkan 

dalam kekuasaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia.
1
 

Mengingat keseluruhan batang tubuh UUD 1945 itu merupakan 

penjabaran dari Pancasila, maka dengan sendirinya kesejahteraan yang dimaksud 

adalah kesejahteraan lahir batin yang adil dan merata bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Hal ini tercermin di dalam sila Kelima dari Pancasila, yang berbunyi: 

“Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Melihat isi ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, dapat dipahami mengenai maksud dan tujuan negara Indonesia yang 

diinginkan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia merupakan maksud dan 

tujuan yang bersifat prinsipil, mendasar, dan abadi. 

Sebagai tindak lanjut dari upaya mewujudkan maksud dan tujuan 

pengaturan pemilikan dan pemanfaatan tanah sebagaimana telah diletakannya 
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landasan filosofi dan landasan konstitusionalnya di dalam Pancasila dan ketentuan 

Pasal 33 ayat (3) UUD l945, selanjutnya dalam periode 5 (lima) tahun pertama 

sejak diundangkannya UUPA, telah dilakukan kebijakan reformasi pemilikan 

tanah pertanian, yang selajutnya disebut landreform. Kebijakan reforma agraria 

ini merupakan kebijakan utama di bidang pertanahan dengan cara membatasi luas 

pemilikan tanah dan melakukan redistribusi tanah kepada para petani penggarap. 

Kebijakan ini didasari oleh adanya fakta, bahwa selama masa penjajahan Hindia 

Belanda telah terjadi pemilikan tanah secara besar-besaran di Indonesia, baik yang 

dilakukan oleh korporasi, maupun perorangan, baik oleh pribumi maupun swasta 

asing. 

Gerakan reformasi tahun 1998, telah membangkitkan semangat rakyat 

untuk menuntut dilakukannya perubahan di berbagai bidang kehidupan,  termasuk 

perubahan struktur pemerintahan, serta dilakukanya penataan kembali 

kepemilikan dan pemanfaatan tanah dalam segala dimensinya. Upaya untuk 

mewujudkan amanat tuntutan reformasi ini selanjutnya dilakukan amandemen 

terhadap UUD 1945. Meskipun telah dilaksanakan amandemen sampai 4 kali 

terhadap UUD l945, yang jelas bentuk negara tetap, yaitu Negara Kesatuan yang 

berbentuk republik, bahkan dalam amandemen keempat telah terjadi pemantapan 

yang sifatnya memperkuat status negara Republik Indonesia sebagai negara 

kesatuan. Hal ini tercermin di dalam Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 37 ayat (5) yang dirumuskan: “Khusus tentang bentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Di samping itu, 

dalam rangka memperkokoh keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, 

yang perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam UUD 1945 tidak terdapat satu 
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ketentuan pasal pun, baik sebelum ataupun setelah amandemen yang mengatur 

bagaimana tentang mekanisme atau cara mengubah bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah “final”, “harga mati”, dan tidak dapat 

dipersoalkan lagi. 

Agenda lain dari tuntutan reformasi yang tidak dapat dilepaskan dari 

kebijakan reforma agraria adalah tentang perubahan sistem pemerintahan daerah, 

terutama tuntutan diberikannya hak otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah 

untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri-sendiri. Tuntutan otonomi ini 

tidak dapat terlepas dari fakta masa lalu, yaitu sistem pemerintahan yang 

tersentralisasi, dengan demikian tuntutan reformasi pemerintahan daerah ini 

dimaksudkan untuk mengakhiri sistem pemerintahan yang tersentralisasi.  

Perubahan terhadap perubahan sistem tersebut dimaksudkan merupakan 

perubahan dari sistem sentralisasi ke dalam perubahan sistem desentralisasi, dan 

perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung akan mengkait dengan 

kebijaksanaan otonomisasi urusan pertanahan. Menurut Brahmana Andi, 

pemikiran mengenai jenis-jenis kewenangan dan sejauh mana urusan pertanahan 

yang dapat didelegasikan kepada daerah merupakan pekerjaan rumah bagi kita.
2
 

Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

dinyatakan, bahwa tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, 

bangsa dan negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang 
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telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah dikuasai dengan status hak atas 

tanah tertentu, maupun yang baru berdasar perolehan tanah, di beberapa tempat 

masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk 

meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal.  

Menyadari hal tersebut itu, dipandang perlu untuk dilakukan penataan 

kembali terhadap hak atas tanah untuk mewujudkan tanah sebagai sumber 

kesejahteraan rakyat, demi mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, 

menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta 

memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan 

dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan 

menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan 

energi. 

Kondisi pertanahan sebelum diadakannya Reforma Agraria adalah 

banyaknya penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, dimana hal tersebut 

merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang 

untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah) dan tidak berkeadilan, juga 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para 

pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. 

Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai 

tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan 

ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat khususnya petani 

pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. 

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional 
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adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden tersebut memberikan 

tugas kepada BPN RI untuk menjalankan pemerintahan di bidang pertanahan 

secara nasional, regional dan sektoral. Arah kebijakan Reforma Agraria ini 

diimplementasikan dalam fungsi perluasan tugas BPN RI dan dijabarkan dalam 11 

Agenda Kebijakan Prioritas BPN RI.
3
 

Berbicara mengenai tanah adalah berbicara mengenai kehidupan, karena 

tanah adalah hal yang sangat penting untuk hidup manusia, baik untuk tempat 

tinggal, pertanian dan tempat usaha bahkan untuk pembangunan. Hampir 

semuanya membutuhkan tanah, oleh karena itu setiap manusia yang hidup di 

dunia ini pasti membutuhkan tanah. Tanpa tanah manusia tidak akan mungkin 

beraktifitas untuk melangsungkan hidupnya. Tanah tidak mungkin untuk 

bertambah sementara manusia setiap saat bertambah.  

Alasan inilah yang membawa suatu permasalahan besar dalam hidup 

manusia. Begitu sangat sentralnya keberadaan tanah bagi manusia maka tanah 

harus dijaga, diatur peruntukannya bahkan penggunaanya. Ini dapat dilakukan 

hanya dengan sebuah produk hukum yang mengatur peruntukan dan penggunaan 

tanah tersebut. Agar masyarakat Indonesia terhindar dari permasalahan 

pertanahan, dalam penyusunan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, pengaturan mengenai tanah harus benar-benar diperhatikan agar 

undang-undang yang dibuat betul-betul memenuhi kepentingan hukum yang 

berhak. 
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Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya 

termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak Agraris, maka bumi, air dan 

ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang maha Esa mempunyai fungsi yang 

amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur.
4
 Pernyataan dan 

kenyataan ini membawa konsekuensi agar pengaturan kepemilikan hak atas tanah 

pun dikaji lebih mendalam agar hak-hak atas tanah untuk setiap individu 

mendapat perlindungan. Dengan terlindunginya hak hak individu atas tanah maka 

terciptalah sebuah keamanan, kenyamanan untuk kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. 

Dasar pemberian hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia harus mengacu 

pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak menguasai dari 

negara. Makna hak menguasai dari negara bukan berarti bahwa tanah tersebut 

dimiliki secara keseluruhan oleh negara.
5
 Tidak terkecuali permasalahan Hak 

Guna Usaha dalam hidup bermasyarakat sering terjadi di wilayah Republik 

Indonesia.  

Biasanya permasalahan ini selalu berimbas kerugian kepada masyarakat 

setempat yang berdampingan langsung dengan tanah yang diberi hak guna usaha 

oleh pemerintah. Hal ini dipicu ketidakjelasan tentang batas-batas hak guna usaha 

yang diberikan pemerintah kepada pengusaha sebagai perusahaan yang mengelola 

hak guna usaha tersebut.  

Lebih lanjut lagi kepastian tentang status hak atas tanah yang belum jelas 

atau masih dikelola masyarakat, kadang-kadang pemerintah mau memberikan hak 
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atas tanah kepada pihak lain, dengan demikian maka sering terjadi tumpang tindih 

hak atas tanah dalam satu obyek yang sama. Kerancuan mengenai luas hak Guna 

usaha kadang-kadang sangat tidak jelas, apalagi waktu pemberian hak tersebut 

masih diukur secara manual atau kadang-kadang disengaja oleh pemohon hak 

guna usaha dalam menghindari pajak. 

Mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita seperti sekarang ini, 

kiranya untuk waktu yang akan datang, masih perlu dibuka kemungkinan adanya 

penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, misalnya 

secara sewa, bagi hasil, gadai dan sebagainya.
6
 Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengolah dan memanfaatkan 

tanah pertanian secara lebih layak. Biarpun demikian segala sesuatu harus 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan 

lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat 

penindasan si lemah oleh si kuat.
7
 

Pemicu sengketa lahan bagi Pengelola dan masyarakat biasanya 

disebabkan ketidakjelasan asal usul tanah serta kurang pahamnya masyarakat 

Indonesia tentang peraturan mengenai pertanahan. Bila kita kaji dari prinsip 

negara kesejahteraan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 

33 ayat (3) dan UUPA No 5 tahun 1960, maka pemerintah berkewajiban untuk 

memberikan kesejahteraan bagi setiap warganya. Salah satu cara pemerintah 

untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan memberikan peruntukan tanah 

sesuai dengan fungsi tanah sebagai hak menguasai dari negara tentang tanah. 
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Pengejawantahan lebih lanjut mengenai hukum tanah banyak tersebar 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah serta Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata 

cara penyelesaian sengketa pertanahan, dan lain-lain.  

Bila perundang-undangan ini telah disosialisasikan dan dipahami dengan 

baik dan benar oleh Pejabat Pemerintah dan masyarakat maka permasalahan 

pertanahan di Indonesia akan dapat teratasi dengan baik. Dalam hal ini mengacu 

kepada upaya untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia supaya 

masyarakat Indonesia sejahtera, aman dan makmur maka tindakan pemerintah 

harus dapat memberikan fasilitas bagi warga negaranya untuk beraktifitas guna 

mencapai kehidupan yang dicita-citakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Adapun sebagai contoh kasus adalah kasus mengenai penetapan tanah 

terlantar atas Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka atas nama PT Swarna Nusa 

Sentosa yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dimana putusannya 

sudah sampai pada Peninjauan Kembali. Adapun kasus posisi dari kasus tersebut 

adalah: 

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitan 

Surat Keputusan Tergugat berupa: “Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia, Nomor 60/PTT-HGU/BPN-RI/2013, tanggal 11 

April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna 
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Usaha Nomor 05/BANGKA atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, terletak di Desa 

Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar, dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar 

Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan)”. Keputusan 

Tergugat Konkret, Individual dan Final. 

Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan 

Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan final yang menimbulkan 

akibat hukum, sehingga memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), terhadap 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 

60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Tanah 

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT. 

Swarna Nusa Sentosa, yang terletak di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung 

Sangkar, dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka 

Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Dahulu Provinsi Sumatera Selatan) yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat 

mengetahui secara pasti pada tanggal 29 April 2012 melalui surat yang dikirimkan 

Via Pos dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Penggugat, 

sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Jakarta pada tanggal 3 Mei 2013 masih dalam tenggang waktu 90 

(sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul AKIBAT HUKUM 

PENETAPAN TANAH TERLANTAR BAGI PEMEGANG HAK GUNA 

USAHA PT SWARNA NUSA SENTOSA. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penetapan tanah terlantar PT Swarna Nusa 

Sentosa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tanah 

Terlantar? 

2. Bagaimana berita acara identifikasi dan penelitian mengenai tanah terlantar Hak 

Guna Usaha Nomor 05/Bangka atas nama PT Swarna Nusa Sentosa berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar? 

3. Bagaimana akibat hukum penetapan tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha PT 

Swarna Nusa Sentosa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menggambarkan prosedur pelaksanaan penetapan tanah terlantar PT 

Swarna Nusa Sentosa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Tanah Terlantar 

2. Untuk mengetahui berita acara identifikasi dan penelitian mengenai tanah terlantar 

Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka atas nama PT Swarna Nusa Sentosa 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar 
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3. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penetapan tanah terlantar pemegang 

Hak Guna Usaha dalam hal ini PT Swarna Nusa Sentosa. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritik 

terhadap perkembangan hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam kaitannya 

dengan reformasi hukum agraria. Dengan demikian penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya khasanah ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah 

sebagai lampu pencari (search light) untuk menemukan kekurangan-kekurangan 

dalam pendekatan penelitian normatif terhadap hukum pertanahan, serta 

memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran ilmiah dalam pengembangan 

hukum pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan reforma agraria, yang lebih 

khusus lagi terhadap penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 

2. Secara ilmiah, temuan-temuan terkait dengan kelebihan dan kekurangan aturan 

hukum terkait dengan pertanahan, harus diperbaiki agar aturan hukum pertanahan, 

khususnya undang-undang yang menjadi fokus penelitian ini dapat 

disempurnakan.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada 

praktisi hukum tanah, aparat pelaksana atau birokrat pertanahan, dalam 

penanganan masalah pertanahan, khususnya terkait dengan penertiban dan 

pendayagunaan tanah-tanah terlantar. 

2. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada aparat 

pemerintah dalam penertiban, dan pendayagunaan tanah terlantar serta 
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memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan reforma agraria, 

khususnya terkait dengan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan 

sistematika dari penulisan tesis ini, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan latar belakang yang 

menjadi gambaran dan penjelasan permasalahan pada bab berikutnya, diikuti 

mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan yang menjadi kerangka dasar dari penulisan penelitian ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan kerangka konseptual yang terdiri dari dasar filosofi 

pengaturan tanah terlantar dan prinsip hukum tentang tanah terlantar. Pada bab ini 

juga diuraikan kerangka teori, yang terdiri dari teori negara hukum dan teori 

kepastian hukum. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis dan sifat penelitian, objek 

penelitian, dan metode pengumpulan data serta analisis data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN KEPUSTAKAAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu prosedur pelaksanaan penetapan 

tanah terlantar PT Swarna Nusa Sentosa berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar, berita acara identifikasi dan 

penelitian mengenai tanah terlantar Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka atas nama 
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PT Swarna Nusa Sentosa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Tanah Terlantar, serta akibat hukum terhadap penetapan tanah 

terlantar bagi pemegang Hak Guna Usaha yang menelantarkan tanahnya dalam 

hal ini PT Swarna Nusa Sentosa. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan 

mengenai rumusan masalah yang terkait, serta saran bagi permasalahan yang 

diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini. 




