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ABSTRACT 

The research entitled legal protection of owners of certificates of ownership 

over abandoned land, one of which is the natural wealth or natural resource 

created by God Almighty that is very necessary for human life is land. Humans live 

on the land and obtain food by utilizing the land. Human life cannot be separated 

from the land. The emergence of legal disputes originates from objections to the 

guidance of land rights, both on land status, priority and ownership in the hope of 

obtaining an administrative settlement in accordance with applicable provisions 

and aims for the public or citizens to know and understand how the systematics of 

civil law, especially regarding protection the law on the owner of the certificate 

because the land is neglected and to find out the legal regulations used by the owner 

of the land right. 

The research method used in this thesis uses the Normative research method 

which is a study of laws and regulations and literature related to the material 

discussed. The formulation of the problem in this study is How the Concept of 

Ownership of Land Ownership Rights. How the legal remedies that can be taken by 

a certificate holder whose land is neglected and controlled by other people. The 

method used is Normative, which is a research study that examines the study of 

documents, namely using various secondary data such as statutory regulations, 

court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. 

The results of the research show that property rights are the strongest and 

fulfilled rights, but land rights that are owned by individuals and legal entities are 

not absolute because if they conflict with the law and interfere with the rights of 

others, ownership status can be revoked according to Article 18 of the UUPA. and 

if on the other hand, if someone uses or takes over the land, there will be witnesses 

such as a prohibition on the use of land without the rightful permit or proxy of Law 

Number 51 Prp. of 1960 and the provisions in articles 1365 and 1366 can ensnare 

people who take the land, because it can be seen that in the case of land grabbing, 

there are parties who are injured and need compensation for the losses suffered by 

that party. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul perlindungan hukum atas pemilik sertifikat hak 

milik atas tanah yang ditelantarkan yang salah satu kekayaan alam atau sumber daya 

alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi 

kehidupan manusia adalah tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh 

bahan pangan dengan mendayagunakan tanah. Kehidupan manusia tidak dapat 

dipisahkan dari tanah. Munculnya sengketa hukum adalah berawal dari keberatan 

dari tuntunan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun 

kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk masyarakat atau warga 

negara mengetahui dan memahami tentang bagaimana sistematika hukum perdata 

khusunya tentang perlindungan hukum atas pemilik sertifikat karena tanah yang di 

telantarkan serta Untuk mengetahui peraturan-peraturan hukum yang dipergunakan 

oleh pemilik hak atas tanah .  

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian Normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-

undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Kepemilikan Terhadap 

Hak Milik Atas Tanah. Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

Pemegang Sertifikat Hak Milik yang Tanahnya ditelantarkan dan dikuasi oleh 

Orang lain. Metode yang digunakan adalah Normatif, yaitu suatu penelitian 

penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori 

hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. 

Hasil penelitian menunjukan hak milik adalah hak yang terkuat dan 

terpenuhi akan tetapi ha katas tanah yang dipunyai perseorangan dan badan hukum 

tidak bersifat mutlak karna jika bertentangan dengan undang-undang dan 

menganggu hak orang lain maka dapat dicabut status kepemilikan sesuai pasal 18 

UUPA . dan jika sebaliknya jika ada yang menggunakan atau mengambil ha katas 

tanah tersebut akan mendapat saksinya seperti larangan pemakaian tanah tanpa izin 

yang berhak atau kuasanya Undanh-Undang Nomor 51 Prp.tahun 1960  dan 

Ketentuan dalam pasal  pasal 1365 dan pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang 

melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah 

ada pihak yang di rugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami 

pihak tersebut . 

 

Kata Kunci : Penelantaran Tanah 
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