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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lahan merupakan sumber daya alam yang penting dalam menopang 

setiap aktivitas kehidupan manusia baik sebagai sumber daya yang dapat diolah 

maupun sebagai tempat tinggal. Sebidang lahan dapat dipergunakan untuk 

bermacam-macam keperluan.
1
 Dalam Undang – Undang Pokok Agraria Pasal 4 

ayat (1) dan (2) : “Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya 

meliputi pula tubuh bumi dan air beserta ruang angkasa yang ada di atasnya 

sebatas diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah tersebut.”. Sesuai dengan dasar yang diletakkan oleh hukum 

pertanahan nasional (UUPA) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang – 

Undang Pokok Agraria, maka semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

Adanya ketentuan dasar tersebut, antara lain berarti bahwa hak atas tanah 

apapun termasuk hak milik yang ada pada seseorang atau badan hukum tidak 

dibenarkan apabila tanahnya digunakan atau tidak digunakan semata-mata 

untuk kepentingan pribadi (individunya). Lebih-lebih apabila dipergunakan 

atau tidak dipergunakan tanah tersebut akan menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat luas.
2
 

Permasalahan tentang penyediaan lahan untuk berbagai aktivitas 

manusia saat ini lebih kompleks di wilayah perkotaan dan pinggiran kota yang 
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sedang tumbuh (urban fringe). Tuntutan penyediaan berbagai fasilitas 

bermuara terhadap meningkatnya permintaan lahan, sedangkan persediaan 

lahan kosong di perkotaan sulit diperoleh. Hal ini menyebabkan terjadinya 

peralihan fungsi lahan pertanian di sekitar perkotaan menjadi kawasan untuk 

berbagai fasilitas.
3
 

Persoalan perubahan ekosistem lahan telah lama disuarakan dan 

diingatkan oleh banyak pihak dari berbagai negara di dunia. Menyikapi hal 

tersebut Indonesia telah menerapkan peraturan pengelolaannya untuk berbagai 

sektor. Salah satu persoalan ekosistem lahan adalah lahan terlantar atau lahan 

terlantar.  Lahan terlantar  dapat berarti kawasan yang telah mengalami 

perubahan fungsinya yaitu dari alami menjadi lahan rusak. Makna lain dari 

lahan terlantar yaitu areal yang pernah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian 

tetapi selanjutnya tidak dikelola. Lahan terlantar dapat pula berarti sebagai 

areal yang belum pernah dimanfaatkan tetapi berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi kawasan produktif untuk pertanian, kehutanan, peternakan dan 

perikanan. 

Pasal 27 Undang – Undang Pokok Agraria menyebutkan, tanah 

ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan 

keadaannya atau sifat dan tujuan dari hak nya. Penjelasan singkat ini, sulit 

dijadikan pedoman melakukan penertiban tanah terlantar.Kata sengaja dalam 

Pasal 27 perlu penjelasan lebih lanjut. Tanah terlantar dapat terjadi pada tanah 

yang di haki secara perseorangan, secara bersama–sama maupun oleh badan 
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hukum. Tidak adanya kriteria yang jelas mengenai tanah terlantar, 

menyebabkan ketentuan tanah terlantar belum / tidak dapat diterapkan. 

Idealnya, pemerintah harus mengadakan pembaharuan hukum mengenai 

pengaturan tanah terlantar, atau melakukan inventarisasi tanah terlantar 

sehingga Undang-Undang Pokok Agraria dapat diterapkan.
4
 

Arie Sukanti Sumantri berpendapat, “Jika tanah hak milik ditelantarkan, 

akan merugikan kepentingan seluruh masyarakat dalam wilayah persekutuan 

hukum yang bersangkutan. Jika tanah ditelantarkan, maka tindakan itu 

merupakan bentuk pelanggaran yang menyalahi tujuan diperbolehkannya 

menguasai tanah itu”. Oleh karena itulah, dalam hukum adat, jika tanah 

ditelantarkan dalam suatu jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan 

masing-masing persekutuan hukum adat, tanah yang bersangkutan kembali 

menjadi tanah ulayat.
5
 

Secara sederhana munculnya lahan terlantar disebabkan oleh 

berubahnya fungsi lahan yang mencakup fungsi vegetasi (vegetation function) 

atau fungsi ekonomi (economical function) yang disebabkan oleh kondisi alami 

atau kesengajaan. Proses alami yang memacu munculnya lahan terlantar adalah 

banjir, kekeringan, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran alami atau 

serangan organisme pengganggu. Kegiatan kesengajaan seperti penebangan 

pohon secara liar, pembakaran lahan tak terkendali, penambangan terbuka 

dapat pula menjadi penyebab munculnya lahan terlantar. 
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Jika dikaitkan dengan ketahanan pangan, ketahanan pangan di 

Indonesia dapat dilakukan dengan usaha meningkatkan produktivitas 

tananaman pertanian. Usaha ini dapat dilakukan dengan cara Intensifikasi 

maupun Ekstensifikasi. Salah satu cara Ektensifikasi tidak harus dengan 

melakukan pembukaan lahan baru, tetapi bisa dengan memanfaatkan lahan 

terlantar yang ada disekitar kita. Lahan terlantar diidentifikasikan sebagai 

bagian dari proses perkembangan kota yang mempunyai sifat dinamis, akan 

tetapi keberadaannya tidak memberikan sumbangan positif bagi pembentukan 

lingkungan sekeliling. Lahan terlantar adalah lahan yang memiliki dasar 

penguasaan, dapat berupa lahan terbangun maupun tidak terbangun, tetapi tidak 

dimanfaatkan oleh pihak yang menguasai sesuai dengan sifat dan tujuan 

penguasaannya atau rencana tata ruang yang berlaku. Luas lahan pertanian 

sendiri lambat laun juga semakin menurun, hal ini dibuktikan dengan tabel 

berikut yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik: 

TABEL 1 

DATA LAHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 

No. Jenis Lahan Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Sawah 7.991.564 8.068.552 8.002.552 8.094.862 8.132.345 

 a. Sawah 

Irigasi 

4.828.476 4.905.107 4.893.128 4.924.172 4.417.581 

 b. Sawah 

non - 

3.162.998 3.163.220 3.109.424 3.170.690 3.714.763 
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irigasi 

2 Tegal / Kebun 11.707.380 11.782.332 11.877.777 11.626.219 11.949.727 

3 Ladang 5.328.863 5.428.689 5.334.545 5.697.171 5.260.081 

4 Lahan yang 

Sementara tidak 

diusahakan 

15.003.359 14.880.526 14.378.586 14.378.586 14.252.383 

Kelangkaan pangan dapat disebabkan karena dua hal yaitu kurangnya 

produksi pangan dan kelebihan konsumen. Kekurangan produksi disebabkan 

oleh banyak hal diantaranya ketidakefektifan penggunaan lahan, rendahnya 

teknologi, manajemen infrastruktur yang buruk, minimnya sarana dan 

prasarana transportasi. Sedangkan kelebihan konsumen disebabkan oleh tingkat 

pertumbuhan penduduk yang tinggi dan masalah pertumbuhan penduduk dapat 

diminimalisir dengan program “Keluarga Berencana”. 

Dalam menegakan kedaulatan pangan, setidaknya terdapat enam 

elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu (1) hak dasar (asasi) manusia, 

(2) hak otonomi untuk mengelola pangan sendiri, (3) perdagangan dan harga 

pangan yang berkeadilan, (4) dukungan demi keberlanjutan usaha tani, (5) 

control faktor produksi (seperti tanah, air, dan benih) dan penyediaan produk 

pangan yang sehat, dan (6) kehalalan dan ke-thoyib-an.
6
 

Dari publikasi Sasono diketahui bahwa sumber pangan yang ada di 

Indonesia saat ini didominasi oleh padi (78%), ubi (5%), dan gandum (17% 

atau setara dengan 14 juta ton).
7
 Produksi nasional beras pada tahun 2010 
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adalah 29 juta ton sedangkan kebutuhan beras pada tahun 2030 diperkirakan 

mencapai 36 juta ton, yang artinya beras masih harus ditambah lagi 

produksinya sekitar 7 juta ton dengan asumsi bahwa konsumsi beras per kapita 

setiap tahunnya sebanyak 90 kg. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas 

lainnya, seperti daging, telur, susu, gula, dan ayam. Padahal, di sisi lain, adanya 

perubahan iklim, perkembangan pemukiman, dan pertumbuhan populasi akan 

mengurangi jumlah lahan pertanian di dunia. Berikut tabel pola konsumsi 

pangan pokok pada beberapa periode:
8
 

TABEL 2 

POLA KONSUMSI PANGAN POKOK 

Tahun Pola Konsumsi Pangan Pokok 

1954 Konsumsi beras mencapai 53%, singkong 22,26%, jagung 18,9%, 

dan kentang 4,99% 

1987 Konsumsi beras mencapai 81,1%, singkong 10,2%, dan jagung 

7,82% 

1999 Konsumsi pangan pokok berlanjut, jagung 3,1%, dan singkong 

8,83% 

2010 Terigu hampir naik 500% dalam 30 tahun dan singkong dan jagung 

hampir hilang 
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Walaupun ketersediaan pangan nasional bisa dicukupi melalui impor, 

ada hal penting yang harus disadari bahwa mengandalkan impor untuk 

ketersediaan komoditas pangan domestik, apalagi komoditas pangan strategis, 

adalah berisiko tinggi dan berbahaya. Sebagai contoh untuk produk beras dan 

gula. Untuk beras diketahui bahwa penawaran dan harganya di pasar 

internasional sangat tidak stabil. Hal ini bukan saja disebabkan kondisi iklim 

dan lingkungan, melainkan lebih dari itu, pasar beras internasional bersifat 

oligopoly. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan 

produksi pertanian adalah terjadinya konversi lahan subur yang cenderung 

semakin cepat. Sebagai contoh, lahan sawah yang beralih penggunaannya 

untuk keperluan non pertanian seperti industri, pemukiman, jalan dan lain - lain 

diperkirakan 30.000 Ha setiap tahun. Padahal wilayah lahan subur tersebut 

pada umumnya telah tersedia infrastruktur yang memadai sehingga sangat 

mempengaruhi produksi pertanian. 

Hukum Islam merupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baru. 

Setiap persoalan hukum yang muncul selalu ditanggapi oleh hukum islam 

secara positif untuk ditetapkan status hukumnya. Perumusan status hukum 

tersebut bertujuan untuk menghasilkan panduan perilaku agar dapat dijadikan 

sebagai landasan spiritual perilaku bagi masyarakat islam. Perumusan hukum 

islam tentang persoalan baru yang muncul mengacu pada proses dan prosedur 

yang mapan.
9
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Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-

hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan 

(milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah.Islam 

menyukai manusia berkembang dengan menghidupkan (membuka) tanah-tanah 

tandus.Hal itu dapat menambah kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup, 

sehingga tercapailah kemakmuran dan kekuatan mereka. 

Bertolak dari hal tersebut, Islam menganjurkan pada penganutnya untuk 

menggarap tanah yang gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan 

kebaikan dan keberkahan dengan mengelola tanah tersebut. Salah satu hal yang 

bisa dilakukan adalah Ihya’ al-mawat, Ihya’ al-mawat adalah membuka lahan 

tanah mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat 

memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainya. 

Lahan telah lama menjadi bagian penting manusia terutama untuk 

pemukiman dan penghidupan sehingga semakin lama lahan menjadi seolah 

olah semakin sempit sebagai akibat kepentingan manusia yang semakin luas. 

Mula-mula masyarakat dalam hubungan mirip komunal, lalu kian berkembang 

dimana hak-hak perorangan tumbuh kain kuat. Dimana hak masyarakat sebagai 

kelompok atau hak ulayat semakin melemah, kurang mengekang, maka hak 

perorangan atas tanah semakin membentuk diri dan menguat. Individu tidak 

meng”aku” – kan dirinya di atas suatu bagian dari tanah itu sebagai 

penguasaannya. Tetapi disini individu dan haknya menyatu bagaikan benda 

tidak berwujud itu, yaitu “tanah haknya”.
10
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Lahan-lahan terlantar tidak hanya terletak pada desa-desa saja. Lahan 

kosong ini sudah terdapat di tepi jalan tol maupun di dekat bangunan besar 

maupun di tengah-tengah kota. Dan biasanya lahan terlantar ini milik 

pemerintah yang hanya dibiarkan begitu saja. Sesungguhnya dengan 

memanfaatkan lahan tersebut akan menghasilkan rupiah dan ikut meingkatkan 

ketahanan pangan di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan 

membuat penulisan untuk skripsi yang berjudul “PEMANFAATAN LAHAN 

TERLANTAR DALAM UPAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN 

(Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan lahan terlantar terkait ketahanan pangan menurut 

hukum positif Indonesia ? 

2. Bagaimana pengelolaan lahan terlantar terkait ketahanan pangan menurut 

hukum islam ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengelolaan lahan terlantar terkait ketahanan pangan 

menurut hukum Indonesia 

b. Untuk mengetahui pengelolaan lahan terlantar terkait ketahanan pangan 

menurut hukum Islam 

2. Manfaat Penelitian 
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a. Manfaat Teoritis 

 - Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu 

hukum terkait lahan terlantar menurut hukum Indonesia 

 - Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu 

hukum terkait lahan terlantar menurut hukum Islam 

 - Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

sejenis lainnya 

b. Manfaat Praktis 

 - Menambah pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai masalah yang 

dibahas 

 - Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan penalaran penulis 

dalam membuat karya tulis 

D. Kerangka Penelitian 

Indonesia sering disebut juga dengan negara agraris, dimana mayortitas 

penduduknya memperoleh penghasilan dari pertanian dan secara otomatis 

Indonesia juga memiliki lahan yang cukup luas dan subur untuk menghasilkan 

kebutuhan pangannya sendiri. Untuk mengatur lahan yang ada, Indonesia telah 

membuat regulasi untuk mengaturnya. Salah satu regulasi yang sering 

digunakan adalah Undang-Undang Pokok Agraria, akan tetapi undang-undang 

ini belum secara rinci mengatur masalah lahan salah satunya adalah lahan 

terlantar. Hukum islam sendiri juga tidak kalah banyak dalam memiliki 

pengaturan lahan, mengingat hukum islam adalah sumber dari segala sumber 

hukum. Pengaturan mengenai hukum islam terkait pertanahan bisa kita lihat 

dari berbagai sumber, seperti di Al-Quran maupun di As-Sunnah. 
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Jika dikaitkan dengan ketahanan pangan, tidaklah cocok jika sekarang 

sebutan negara agraris diberikan kepada Indonesia, hal ini karena untuk 

masalah pangan saja Indonesia masih harus mengimpor dari luar negeri. 

Banyak sekali faktor yang menyebabkan Indonesia masih saja mengimpor 

pangan dari luar negeri, akan tetapi daripada meributkan penyebabnya lebih 

baik kita mencari salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk 

mempertahankan ketahanan pangan. 

Salah satu solusi yang ada yaitu dengan memanfaatkan lahan terlantar. 

Lahan terlantar dapat disebut juga dengan lahan terlantar atau lahan yang tidak 

digunakan. Dengan memanfaatkan lahan terlantar yang ada kita bisa 

membuatnya untuk pertanian maupun perkebunan, jadi kita tidak harus 

membuka lahan baru atau mengalih fungsikan lahan. Untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai pengelolaan lahan terlantar, Hukum Indonesia dan Hukum 

Islam memiliki peraturannya masing-masing. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian (research) berarti pencarian kembali, pencarian yang 

dimaksut dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar 

(ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab 

permasalahan tertentu.
11

 

1. Metode Pendekatan 

 Metode Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian hukum normatif yang sering kali disebut juga dengan 

penelitian hukum doctrinal, biasanya hanya menggunakan atau 
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bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni peraturan perundang – 

undangan, teori – teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana 

hukum terkemuka.
12

 Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan 

pada hukum yang berlaku, yang tertulis dikonsepsikan sebagai kaidah atau 

norma yang berhubungan dengan pengelolaan lahan terlantar. 

2. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, karena 

dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui / menguji apakah 

yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu 

artinya untuk menguji sesuai atau tidaknya peristiwa konkret yang 

diteliti dengan norma / yurispudensi / doktrin yang ada. 
13

 

3. Jenis dan Sumber Data 

 Penelitan kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder 

dengan menggunakan bahan hukum data sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer yang meliputi : 

- Al-Qur’an dan As-Sunnah 

- Undang-Undang Dasar 1945 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
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- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil 

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban 

dan Pendayagunaan Lahan Terlantar 

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan 

dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

- Peraturan Kepana Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban 

Tanah Terlantar 

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-litertur dan hasil 

karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan 

  Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, 

mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-

buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti 

b. Metode Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan 

sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan 

asas – asas hukum dan informasi masing-masing data. 
14
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F. Sistematika Skripsi 

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, 

metode penelitian, sistematika skripsi 

BAB II adalah tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian 

hukum agraria, tinjauan umum tentang tanah, pengertian hukum tanah, macam-

macam hak atas tanah, hilangnya hak atas tanah, tinjauan umum tentang lahan 

terlantar, tinjauan umum tentang ketahanan pangan 

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan 

pengelolaan lahan terlantar terkait ketahanan pangan dalam perspektif hukum 

Indonesia, pengelolaan lahan terlantar terkait ketahanan pangan dalam 

perspektif hukum Islam 

BAB IV adalah Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran 


