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Pengembang biasanya memiliki beberapa tanah yang akan ‘disimpan’
(tidak digunakan) dan yang tidak dikembangkan pada saat ini karena
alasan keterbatasan dana atau menunggu market timing. Tanah yang
disimpan ini biasa disebut dengan bank tanah (landbank).
Namun, ada peraturan yang perlu diwaspadai oleh para pengembang
yang berkaitan erat dengan keberadaan landbank yang biasanya
tidak dikembangkan atau diusahakan, yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar (“PP 11/2010”) yang bersumber pada Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(“UUPA”).
Tanah Terlantar
Pengertian tanah terlantar diatur di dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (“Perka
BPN 4/2010”) yang selengkapnya berbunyi:
“Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,
dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
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Objek Penertiban Tanah Terlantar
Merujuk kepada Pasal 2 PP 11/2010:
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“Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah
diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan,
atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan
tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”
Berdasarkan ketentuan di atas, tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya
merupakan objek penertiban tanah terlantar. Lebih lanjut, dapat kita
pahami bahwa jenis hak atas tanah yang menjadi objek penertiban
Tanah Terlantar adalah:
1.
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2.

Tanah yang sudah diberikan hak oleh negara (tanah yang telah
terdaftar dan memiliki sertifikat tanah); dan
Dasar Penguasaan tanah (tanah yang belum terdaftar dan belum
memiliki sertifikat tanah).

Namun, Pasal 3 PP 11/2010 mengatur jenis tanah yang tidak
termasuk objek penertiban tanah terlantar, yaitu antara lain:
a.

b.

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
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.

Identifikasi, Penelitian, dan Peringatan Dari Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Apabila bidang tanah tertentu termasuk dalam data tanah terlantar
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional (“Kepala Kantor Wilayah”), maka akan dilaksanakan
identifikasi dan penelitian oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan:
a)

Terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau
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Sejak berakhirnya izin/ keputusan/ surat dasar penguasaan atas
tanah dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 8 PP 11/2010, Apabila berdasarkan hasil
identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat tanah terlantar,
maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus
memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak
(“SP1”) agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
SP1 pemegang hak menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau
menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai
izin/keputusan/ surat sebagai dasar penguasaannya.
Apabila pemegang hak tidak melaksanakan isi SP1, maka Kepala
Kantor Wilayah memberikan surat peringatan tertulis kedua (“SP2”)
dengan jangka waktu yang sama dengan SP1. Dan apabila pemegang
hak tetap tidak mengindahkan isi SP2, maka Kepala Kantor Wilayah
akan menerbitkan surat peringatan tertulis ketiga (“SP3”) dengan
jangka waktu yang sama dengan SP2.
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Penetapan
Tanah
Terlantar
Apabila pemegang
hak tetap tidak
melaksanakan
isi
SP3, maka Kepala
Kantor
Wilayah
mengusulkan kepada Kepala BPN untuk menetapkan tanah yang
bersangkutan sebagai tanah terlantar, dan sebelum pemutusan
sebagai tanah terlantar oleh Kepala BPN, tanah tersebut dinyatakan
dalam keadaan status quo sehingga tidak dapat dilakukan perbuatan
hukum atas tanah tersebut.
Lebih lanjut, setelah Kepala BPN menetapkan tanah yang
bersangkutan sebagai tanah terlantar, maka keputusan itu memuat
hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan
sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh
negara.

Informasi lebih lanjut hubungi: (021) 29912275, atau kunjungi
website kami: www.msp-lawoffice.com
Disclaimer:
MS & Partners Law Office Buletin berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan
tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang
berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.
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