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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hak Atas Tanah 

 

1. Pengertian Hak Atas Tanah. 

Hak atas tanah yang mencakup semua hak yang diperoleh langsung 

dari negara disebut hak primer dan semua hak yang berasal dari 

pemegang hak atas tanah lain berdasarkan dari perjanjian bersama 

disebut hak sekunder. Persamaan dalam kedua hak tersebut adalah 

dimana pemegang berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasai 

untuk diri sendiri atau mendapat keuntungan dari orang lain melalui 

perjanjian yang satu pihak memberikan hak-hak sekunder kepada orang 

lain.1 

Menurut Sri Sayekti definisi hak atas tanah adalah hak yang 

memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk 

mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas 

tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Ciri dari hak atas 

tanah adalah seseorang yang memiliki hak atas tanah mempunyai 

wewenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah 

yang menjadi haknya.  

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) pengertian hak atas tanah adalah atas dasar menguasai dari 

negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang diberikan 

                                                 
1 Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Hak Atas Tanah, raypratama.blogspot., di akses tanggal 23 Mei 2018. 
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kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama 

dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah ini 

memberi wewenang untuk mempergunakan tanah-tanah yang 

bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang 

udara diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang lkangsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut 

UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.2 

 

2. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah.3 

 Di dalam Pasal 16 UUPA menyebutkan jenis-jenis hak atas tanah, 

antara lain: 

1. Hak Milik 

2. Hak Guna Usaha 

3. Hak Guna Bangunan 

4. Hak Pakai 

5. Hak Sewa 

6. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan 

7. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di 

atas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang 

sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53. 

1) Hak Milik. 

                                                 
2 Undang-undang Pokok Agraria, Pasal 4  ayat (1) dan (2) 
3 Wibowo Tunardy, Hak-Hak atas Tanah, Jurnal Hukum.com, di akses tangggal 1 Juni 2108. 
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Di dalam pasal 20 UUPA menyatakan pengertian Hak Milik adalah “Hak 

milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”. Hak milik 

sifatnya mutlak tidak terbatas atau tidak dapat diganggu gugat tetapi hak 

tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum.  

Dalam penjelasan UUPA menyebutkan bahwa hak milik tersebut adalah 

terkuat dan terpenuh artinya agar hak milik dapat dibedakan dengan hak atas 

tanah lainnya dan juga untuk menunjukan bahwa diantara hak-hak atas 

tanah yang dapat dimiliki seseorang, hak milik lah yang terkuat dan 

terpenuh.  

2) Hak Guna Usaha. 

Di dalam pasal 28 UUPA menyebutkan bahwa “Hak guna usaha adalah 

hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, 

dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna 

perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. Hak Guna Usaha 

dalam hal ini hanya diperuntukkan bagi suatu kegiatan produksi tertentu 

serta mempunyai batas waktu tertentu dalam pengelolaanya.  

 

3) Hak Guna Bangunan. 

Pasal 35 UUPA menyebutkan “Hak guna bangunan adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”. Berdasarkan 

pengertian tersebut bahwa hanya diperuntukkan dalam hal mendirikan dan 
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mempunyai bangunan. Mendirikan berarti membuat bangunan baru atau 

membeli bangunan yang berdiri diatas hak guna bangunan. 

4) Hak Pakai. 

Berdasarkan pasal 41 UUPA yang dimaksud Hak pakai adalah “Hak pakai 

adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya 

oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian 

dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”. Pasal tersebut 

menjelaskan bahwa setiap orang diberikan wewenang untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan baik secara cuma-cuma dengan 

pembayaran atau dengan pemberian berupa jasa akan tetapi tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

5) Hak Sewa. 

UUPA secara tegas mengatur Hak Sewa didalam pasal 44 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa “Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak 

sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain 

untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah 

uang sebagai sewa”. Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal 



 

 | 16  

tersebut tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur 

pemerasan. Untuk memperoleh hak sewa tersebut harus melalui suatu 

perjanjian yang dibuat dihadapan notaris atau camat setempat sehingga 

memiliki dasar hukum.  

6) Hak Membuka Tanah Dan Memungut Hasil Hutan. 

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPA, hak membuka tanah dan 

memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara indonesia 

dan diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan mempergunakan hak 

memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak 

milik atas tanah tersebut.  

7) Hak-Hak Yang Sifatnya Sementara. 

Hak-hak yang bersifat sementara antara lain : hak gadai, hak usaha bagi 

hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian (Pasal 53 UUPA). 

Hak-hak tersebut bersifat sementara karena suatu saat lembaga hukum 

tersebut tidak akan ada lagi. UUPA menjelaskan bahwa suatu ketika hak-

hak tersebut akan ditiadakan sebagai lemabaga-lembaga hukum karena 

UUPA menganggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum agraria terutama 

mengenai dicegahnya tindak pemerasan. Hak-hak atas tanah yang 

memungkinkan terjadinya pemerasan orang atau golongan tidak boleh ada 

didalam hukum agraria. Hak tersebut juga bertentangan dengan pasal 10 

sehingga jika tanah tersebut digadaikan maka yang mengusahakan tanah 

tersebut adalah pemegang hak gadai. Hak menumpang dimasukkan dalam 

hak-hak atas tanah dengan jangka waktu keberadaan bersifat sementara dan 
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akan dihapus karena UUPA menganggap bertentangan dengan asas dari 

hukum agraria Indonesia 

3. Hapusnya Hak Atas Tanah.4 

Mengenai hapusnya hak atas tanah telah di atur dalam Pasal 27 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang 

menyebutkan bahwa, hak kepemilikan atas tanah hapus jika :  

I. Tanahnya Jatuh kepada Negara. 

a. Karena pencabutan hak 

Maksud pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan 

tanah secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas 

tanah itu hapus tanpa yang bersangkutan melakukan 

pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum 

tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut. 

ketentuan Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa untuk 

kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara 

serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah 

dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak 

dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. 

Ketentuan Pasal 18 UUPA ini selanjutnya dilaksanakan 

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 

Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada 

di Atasnya. 

                                                 
4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 27 
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b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 

Hapusnya hak atas tanah karena penyerahan dengan sukarela 

oleh pemiliknya ini berkaitan dengan Keppres No 55 Tahun 

1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pelaksanaan 

lebih lanjut dalam Permen Agraria/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum, penyerahan sukarela menurut 

Kepres No. 55/1993 sengaja dibuat untuk kepentingan 

negara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah. 

c. Karena ditelantarkan. 

Mengenai tanah yang terlantar terdapat dalam penjelasan 

UUPA yang menyebutkan bahwa tanah diterlantarkan kalau 

dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan 

keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.  

d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) 

UUPA. 

Pasal 21 ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa orang asing 

yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat 

atau pencampuran harta perkawinan, demikian pula 

warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan 
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setelah berlakunya UUPA ini kehilangan 

kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut 

atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka 

waktu tersebut hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak 

tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada 

negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 

membebaninya tetap berlangsung. 

Kemudian Pasal 26 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa 

setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 

wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan 

untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik 

kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di 

samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 

kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, 

kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu badan-badan 

hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-

syaratnya, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh 

kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain 

yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 

pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat 

dituntut kembali. 
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II. Tanahnya Musnah. 

Sebagaimana pemberian, peralihan dan pembebanan Hak Milik 

yang wajib di daftar dalam buku tanah, pendaftaran hapusnya hak 

kepemilikan atas tanah juga wajib untuk dilakukan. Hal ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

 

B. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah.5 

Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA 

mengandung beberapa prinsip antara lain :  

1)  Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah 

yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau 

kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah 

Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat 

komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, 

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa 

Indonesia dan merupakan kekayaan nasional 

2) Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi 

yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia 

seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah 

                                                 
5 Triana Rejekiningsih, jurnal ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM, diakses tanggal 

23 Mei 2018. 
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yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang 

dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan 

kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan 

antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. 

3) Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai 

hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan 

keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian 

haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara 

dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah 

sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik 

hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu 

kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada 

pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan 

juga menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum atau instansi 

yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah. 

Secara teori, asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung pengakuan 

terdapat kepentingan individu atau perorangan, kepentingan sosial, dan 

kepentingan umum atas tanah. Asas fungsi sosial hak atas tanah 

memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk mempergunakan 

kepemilikan atas tanah dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, 

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. 

Kepemilikan atas tanah bukan hanya merupakan hak tapi lebih dari itu 

merupakan fungsi sosial. Kondisi ini memunculkan konsekuensi adanya 
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hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dalam memanfaatkan 

tanah. Selain itu negara berkewajiban untuk melindungi tanah sebagai 

social asset dan capital asset untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.6 

 

C. Pengertian Tanah Terindikasi Terlantar 

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BPN No.4 tahun 2010 Tanah 

yang terindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak 

dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan 

tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan 

identifikasi dan penelitian.  

a. Kategori Tanah Terindikasi Terlantar. 

Berdasarkan Pasal 2 PP No.11 Tahun 2010 tanah yang dapat 

diindikasikan atau terindikasi sebagai tanah terlantar jika 

memenuhi kondisi sebagai berikut :7 

1) Tanah tersebut sudah diberikan hak oleh negara 

berupa hak milik, Hak guna usaha, hak bangunan, 

hak pakai, dan hak pengelolaan atau dasar 

penguasaan atas tanah. 

2) Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, 

atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 

                                                 
6 Ibid. 
7  
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atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 

penguasaannya.  

b. Obyek Tanah Terlantar. 

Berdasarkan Pasal 2 PP No.11 Tahun 2010 yang terdiri dari 

obyek Tanah Terlantar adalah 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.  

 

D. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional8 

Sumber kewenangan Badan Pertanahan Nasional adalah dari 

kewenangan Pemerintah dalam melaksanakan tindakan hukum publik. Suwoto 

Mulyosudarmo memakai penamaan kekuasaan menyebutkan ada dua macam 

pemberian kekuasaan, yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atributif dan 

perolehan kekuasaan yang bersifat derivatif. Perolehan kekuasaan secara 

derivatif dibedakan antara delegasi dan mandat. Kekuasaan yang diperoleh 

                                                 
8 Hadian Lie, BAB IV KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN TANAH 

TERLANTAR. pemerintah dalam melaksanakan tindakan hukum publik. Suwoto Mulyosudarmo. Diakses tanggal 9 Mei 
2018. 
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secara atribusi (atributie van macht) bersumber pada UUD atau Konstitusi 

melalui asas-asas pembagian kekuasaan.  

Kekuasaan derivatif yang terdiri atas delegasi dan mandat bersumber dari 

pelimpahan kekuasaan. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa kewenangan 

itu diperoleh dengan tiga (3) cara yaitu :9 

a. Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan yang 

langsung bersumber kepada Undang-undang dalam arti materiil. 

Dari pengertian tersebut nampaknya kewenangan yang didapat 

melalui cara atribusi oleh institusi pemerintah merupakan 

kewenangan asli.  

b. Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat besluit 

oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dalam artian adanya 

perpindahan dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima 

delegasi (delegetaris).  

c. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan 

dalam artian memberikan wewenang kepada bawahan untuk 

membuat keputusan atas. 

nama pejabat yang memberi mandat dan tanggung jawab ada pada 

pemberi mandat, bukan merupakan tanggungjawab mandataris. Menurut 

Rapport sebagaimana yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, menyatakan 

bahwa “Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan 

(besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil”. 

                                                 
9 Suwoto Mulyosudarmo, 1997, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.44 
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Jadi wewenang yang diperoleh secara atribusi merupakan suatu pembentukan 

wewenang tertentu oleh suatu organ yang berwenang berdasarkan peraturan 

Perundang-Undangan yang diberikan kepada organ tertentu. Wewenang yang 

diperoleh secara atribusi menyebabkan munculnya suatu wewenang baru, 

dimana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh organ pemerintah 

yang bersangkutan. Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan bagian 

yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara, karena pemerintah 

baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. 

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Suatu kewenangan harus didasarkan 

pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Kewenangan dapat 

dilihat pada konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik 

dan lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.10 

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam penyelenggaraan negara, setiap 

tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah harus didasarkan pada 

kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengatur bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Ketentuan tersebut, merupakan landasan konstitusional yang memberikan 

kewenangan kepada penyelenggara pemerintahan dalam bidang pertanahan. Isi  

                                                 
10 Ibid. 
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pasal tersebut, memili arti bahwa kewenangan mengelola dan mengatur tanah 

dalam bidang hukum publik di dalam hukum pemerintahan merupakan 

kewenangan pemerintah pusat.11 Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana 

yang dikutip oleh Yudhi Setiawan menjelaskan “Kekuasaan hukum terkait 

dengan wewenang dalam bidang hukum publik terutama dalam hukum 

administrasi pemerintahan, kekuasaan hukum menunjuk kepada wewenang 

Pemerintah Pusat dan diatur dalam norma pemerintahan”. Berarti tindakan 

pemerintah harus dilandasi pada kewenangan yang sah yang memiliki dasar 

hukum. Oleh karena nya sebagai konsekuensi logis dan yuridis dari ketentuan 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 tersebut, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 2 UUPA mengatur bahwa:  

1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan 

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal 33 memberi 

wewenang untuk :  

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

                                                 
11  
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c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada 

ayat (2) Pasal 33 digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran 

rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 

masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan 

makmur.  

berdasarkan Pasal 2 UUPA, dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) fungsi utama 

keagrariaan yang harus dijalankan oleh negara dalam hal ini Badan Pertanahan 

Nasional, yaitu :  

1. Mengatur dan Menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa.  

Sehingga dengan wewenang yang bersumber pada hak negara untuk menguasai 

tanah harus dipergunakan untuk :  

a. Mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  

b. Membahagiakan dan mensejahterakan rakyat  

c. Memerdekakan rakyat dari berbagai tekanan hidup dan; 
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d. Memantapkan kedaulatan, keadilan dan kemakmuran di kalangan 

masyarakat luas. 

Menurut Sjachran Basah sebagaimana yang dikutip oleh SF. Marbun menyatakan 

bahwa, “Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria merupakan landasan hukum yang 

memungkinkan administrasi negara melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang di 

bidang pertanahan”. Hal tersebut berarti bahwa diaturnya hak menguasai negara 

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengandung makna bahwa negara sebagai tingkat tertinggi yang memiliki 

kewenangan dalam bidang pertanahan, dimana negaralah yang memiliki 

kewenangan dan berhak mengatur penguasaan, peruntukan, pemanfaatan dan 

penguasaan tanah. Kewenangan negara ini merupakan suatu kewenangan asli atau 

yang disebut dengan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang lansung 

bersumber pada Pasal 33 ayat (3) yaitu memberikan kewenangan tersebut kepada 

penyelenggara pemerintahan untuk mengatur penguasaan, peruntukkan dan 

pemanfaatan tanah. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dalam bidang 

pertanahan tersebut, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membentuk suatu 

Lembaga Pemerintahan non Departemen yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagai 

lembaga pemerintahan yang mengurusi dan menangani bidang pertanahan.  

Sedangkan di dalam pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, di pasal 3 
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, BPN 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan

pemetaan;

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah,

pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan

pengendalian kebijakan pertanahan;

e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan

penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

i. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan

k. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.


