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KATA PJENGANTAK 

Dengan mengucap puji syukur kehadlirat Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah melimpahkan rakhmat dan hidayahnya, -

sehingga kehendak baik saya untuk raenyusun dan raenyele -
i

saikan skripsi saya ini dapat terpenuhi.

Skripsi ini dieusun sebagai kelengkapan formal syarat-sya- 

rat akademie untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang 

ilmu hukum.

Tentunya, seorang mahasiswa yang merupakan pendatang baru 

di dalam hal penulisan karya ilmiah memorlukan bimbingan 

dari mereka yang lebih senior, demikian pula saya.

Bapak Soedalhar, S.H, ; Bapak Wisnu Soesanto, S.H. 

dan Bapak Eman Emma R. , S.H. selaku pembimbing saya, te - 

lah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, 

petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat secara terus menerus 

sampai akhir penuljsan skripsi saya ini.

Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan - 

yang sedalam-dalamnya. Karena jasa-jasa beliaulah maka - 

skripci saya yang berjudul: "KEPENTINGAN PETANI SEBAGAI 

PAIIGKAL TOLAK DALAM PENERTIBAN MASALAH TANAH PERTANIAN, - 

■vHUSUSNYA DALAM BIDANG PELAKSANAAN PENETAPAN LUAS MAKSIMUM 

TANAH PERTANIAN, PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA PENYE - 

LESAIANNYA", telah terselesaikan*

Saya menyadari bahwa apa yang saya sajikan dalam -
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tulisan saya ini tidak banyak membawa arti di bidang il - 

miah, terutama di bidang ilrau hukum karena luas dan kom - 

pleks bidang cakupannya.

Segala daya dan biaya telah saya curahkan sesuai dengan 

kemampuan yang ada untuk raemperoleh data dan informasi, 

buku-buku pustaka dalam mendukung penulisan skripsi saya 

ini, dengan harapan akan dapat menambah khasanah perben - 

daharaan buku-buku bacaan di Perpustakaan Universitas Air- 

langga khususnya Perpustakaan non Eksakta*

Akhirnya perkenankanlah saya dalam kesempatan yang 

baik ini mengucapkan terima kaeih kepada Ibu, Bapak dan se 

luruh keluarga yang telah memberikan dorongan moral dan - 

finansial sampai selesainya studi saya di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya, juga rekan-rekan sejawat 

yang telah memberikan bantuannya dan semua pihak yang ti - 

dak sempat saya sebutkan di sini*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa-jasa yang 

telah diberikan kepada saya, amin.

Surabaya, April 1986 

PENULIS.
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BAB I 

P E N D A H U L U A N  

1* Latar_Belakang dan Permasalahan

Telah kita ketahui dan harue kita sadari bereama 

bahwa hubungan antara tanah dan petani demikian erat se - 

hingga tidak dapat dipisahkan, dengan tidak mengabaikan 

golongan masyarakat lainnya yang juga berkepentingan ter- 

hadap pemanfaatan tanah.

Mengingat yang terbanyak berkepentingan dengan ma- 

ealah (penggunaan) tanah adalah golongan masyarakat peta

ni, maka penertiban dalam masalah pertanahan kiranya ti - 

daklah berlebihan apabila fokusnya ditujukan pada pener - 

tiban terhadap tanah pertanian secara umum.

Kristya Kartika mengungkapkan bahwa : "kita terte- 

gun oleh lakon tanah di atas panggung politik, betapa me- 

nariknya, sehingga semakin besar perhatian orang atas dam- 

pak politik tanah bagi banyak negaraM.l

Dikemukakan pula oleh Kristya Kartika, bahwa Richard 

Erichfiold telah menulis tentang adanya suatu pertautan - 

munculnya revolusi di 9 (sembilan) negara-negara sedang 

berkembang dengan struktur pertanahan, dimana terdapat pe

tani yang jumlahnya lebih dari 30% jumlah penduduk tidak 

memiliki tanah.

IKristya Kartika, .......... . Komras 12 Juli 1982,
hal. VIII.

1
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Kesembilan negara itu adalah : 

1• Mexico tahuntahun 1911

2. Rusia tahun 1917

3* Spanyol 

if. Tiongkok

5. Bolivia

6. Kuba

tahun 1952

tahun 19̂ +1

tahun 1939

tahun 1959

7* Vietnam Selatan tahun 1961

8. Ethiopia

9. Nikaragua

tahun 1975

tahun 1979

Berdasarkan tuli6an Richard Erichfield itu Kristya

teringat pada negara Asia yang jumlah tani tidak bertanah

melebihi 30$« Penduduk tani tidak mengalami revolusi dan

untuk Indonesia eebesar di Pulau Jawa. Ia memperingat-

kan !lpenataan struktur pertanahan wajib segera dilakukan

agar tidak membuahkan peristiv/a sosial yang menghancurkan

dan landreform juga hanya merupakan mutiara politik dan

2
tidak ada geraa ekonomienyaM.

yang tidak mempunyai tanah, maka perlu pula dikemukakan 

pernyataan seorang ahli geografi sosial lulusan University 

of Sydneyf Joan Hardjono walaupun hanya mengungkapkan ke- 

adaan di sekitar Pulau Jawa, yaitu :

Kenyataan bahwa dalam tahun 1976, 5*8 duta rumah tang-

Dalam menguraikan dan mengupas tentang penduduk

Ibid
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ga pedesaan di Pulau Jav/a tidak memiliki tanah, sedangkan 

5,7 juta rumah tangga lainnya ( 37 s 5 % ) memiliki kurang 

dari 0,5 hektar, sedikit banyak member! kesan adanya te - 

kanan terhadap tanah di Pulau Jav/a disebabkan kepadatan 

penduduk.^

Bulan Juli 1980 di Roma terjadi pertemuan antara - 

negara-negara anggota PBB dengan pokok masalah "Konperen- 

si Dunia Mengenai Pembaharuan dan Pengembangan Pertanian 

Pedesevan", Dan menurut hasil catatan World-8 Watch Insti

tute bahwa :

Jumlah manusia tidak bertanah di seluruh muka bumi ini 
cudah mencapai jumlah satu milyard. Mereka bergumpal - 
gurapal di Afrika, Asia dan Amerika Latin dan karena - 
jumlah yang demikian raksasa itulah, maka potensi me
reka untuk meledak (sebagai kekuatan yang amat tidak 
puas dengan struktur) juga bukan tidak luar biasa.
Soal Landreform secara lebih baik memang tampak pada 
terus berkembangnya jutaan manusia yang tidak bertanah 
itu.^

Dalam khasanah pengetahuan, dahulu sering didengar 

sekitar hidup sederhana dari petani kecil, Juga dalam jar

gon politik kita, maka yang disebut marhaen tak lain ada- 

lah juga petani kecil yang subsisten, tapi dalam kemampu-

3

V.
-'Joan Hardjono, "Transmigrasi Umum dan Swakarsa Da- 

laru i;onteks Target-target Pelita III", Prisma nomor 5, ta- 
hun VIII, Mei 1980, hal.3.

^Satu dari setiap Enam Penduduk Dunia Tidak Berta
nah. Di Indonesia 30 - J+0 % Petani Tanpa Tanah, Kompasf 
25 September 1980, hal, IX.
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annya adalah satuan keluarga yang cukup bahagia dengan - 

hidup karena aksesibilitas akan sumber produksi di desa, 

yakni tanah.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa sudah 

banyak petani (penduduk) yang tidak memiliki tanah dan - 

hal itu akan banyak membav/a akibat sampingan yang parah, 

antara lain seperti menurunnya produksi pangan akan ber - 

akibat sampingan pada banyaknya penyakit kurang gizi atau 

kemiskinan.

Keadaan ini akan lebih mengkhawatirkan dan sangat menarik 

perhatian saya, karena akhir-akhir ini adanya suatu ten - 

densi dari program pemerintah yang memberi peluang terha- 

dap perkembangan industri (industrialisasi).

Z .Alasan Pemillhan Judul

Telah diuraikan di atas bahwa dewasa ini telah cu

kup ditandai oleh banyaknya petani yang tidak memiliki 

tanah (petani gurem). Berdasarkan hal itu, maka tidak ber- 

lebihanlah apabila dalam membahas masalah pertanahan (ta- 

n&h pertanian) harus berpangkal tolak pula pada penertiban 

pencsunaan, pomilikan, dan penguasaan tanah pertanian.

Mengingat kepentingan petani jelas raerupakan pang- 

kal tolak dalam mengadakan penertiban dan penataan masalah 

tanah pertanian secara umum serta raenyangkut masyarakat - 

luas, namun penertiban masalah tanah pertanian ini tidak 

hanya menyangkut penertiban penggunaan, penguasaan dan
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pemilikan tanah pertanian dalam arti tertib itu eaja, me- 

lainkan lobih menitik beratkan pada peraturan dan peneta- 

pan luas maksimum/minimum luas tanah, maka dalam tulisan 

ini sengaja saya batasi hanya mengenai dan berkaitan de - 

ngan pelaksanaan penetapan luas maksimum penggunaan, po - 

nguasaan dan pemilikan tanah pertanian.

Dalam keadaan menghadapi adanya pertentangan anta- 

ra banyaknya petani yang tidak mempunyai tanah dengan ada 

nya kecenderungan pemerintah meraberi prioritas dimasa men- 

datang terhadap sektor industri, maka telah pula menira - 

bulkan berbagai tanggapan.

Dan satu diantaranya adalah tanggapan dari diri saya pri- 

badi yang akan diuraikan dalam bab (uraian) berikutnya.

Tanggapan yang dimaksud antara lain adalah adanya 

suatu permaoalahan yang timbul dari keadaan tersebut di - 

atas dan mengungkapkan apa yang sekiranya tepat untuk di- 

lakukan dalam menghadapi situasi (keadaan) tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas itulah yang telah 

mendorong saya untuk memilih judul : "Kepentingan Petani 

Sebagai Pangkal Tolak Dalam Penertiban Masalah Tanah Per

tanian, Khususnya Di Bidang Pelaksanaan Penetapan Luas - 

Maksimum Tanah Pertanian, Permasalahan Yang Timbul dan Ca

ra Penyelesaiannya".

3.Penielasan_JMul

Skripsi yang berjudul: ’’Kepentingan Petani Sebagai

5
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Pangkal Tolak Dalam Penertiban Masalah Tanah Pertanian, - 

Khusuenya Di Bidang Pelaksanaan Penetapan Luas Maksimum - 

Tanah Pertanian, Permasalahan Yang Timbul dan Cara Penye- 

lesaiannya".

Di sini maksudnya adalah, bahwa antara petani dan 

tanah pertanian ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat 

terpisahkan, Keduanya merupakan partner yang erat dalam - 

menghasilkan produksi bahan makanan untuk koneumsi manusia 

yaitu raisalnya beras; jagung; kedelai; ubi dan sayur-sa - 

yuran*

Jadi nampaklah di sini bahwa petani sangat bergantung hi- 

dupnya pada tanah pertanian sebagai sumber penghidupan ke- 

luarganya dan masyarakat luas pada umumnya.

Dilain pihak tanah pertanian memerlukan penanganan dalam 

pengolahannya, sehingga dapat dimanfaatkan penggunaannya 

oleh manueia serta dapat memberikan penghidupan yang layak 

bagi pengolahnya.

Di samping itu bahwa masalah tanah pertanian ada

lah masalah yang cukup rumit, oleh karena itu perlu dise- 

lesaikan eecara tuntast persoalan tanah raenyangkut kehidu- 

pan orang banyak baik untuk tempat maupun untuk pertanian. 

Oleh karena itu perlu diadakan penertiban sehingga tidak 

akan menimbulkan pertentangan bentrokan kepentingan.

Dengan membahas dalam bentuk skripsi diharapkan akan da - 

pat memberikan sumbangan peraikiran dalam rangka mengusa -

6
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hakan penertiban tanah pertanian dan permasalahan tanah - 

pada umumnya.

Tujunn Pejiulisan

Skripsi ini suatu karya ilmiah yang harus dibuat 

oleh mahaaiswa/mahasiswi sebagai pelengkap tugas dan me - 

menuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Demikian - 

pula dengan pembuatan skripsi ini saya maksudkan sebagai 

pelengkap tugas dan memenuhi persyaratan agar memperoleh 

gelar sarjana lengkap dalam ilmu hukum.

Dengan tidak menyimpang dari judul yang telah saya 

pilih, maka tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain 

adalah :

1. sebagai permulaan dan pengaleman dalam membuat 

suatu karya ilmiah yang mungkin suatu ketika akan 

terulang lagi namun dalam bentuk lain;

2* turut membantu dan berpartisipasi dt-lam memecahkan 

masalah pertanahan, khususnya dalam penertiban ta

nah pertanian;

3. untuk mengotahui lebih lanjut Bempai sejauh matia 

permccalahan tersebut di atas timbul, dan langkah 

apa yang telah dan akan dilakukcn;

t\. untUA. mengetahui lebih lanjut latar belakang dan 

faktor penyebcb dari masalah yang hendak saya tu- 

lis/bahas ini;

5. agar da pat mengemukakan beberapa saran yang seki-
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ranya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam tu - 

rut membantu menyelesaikan permasalahan yang tim - 

bul, berdasarkan dari apa yang telah saya kupas - 

dan saya tarik kesimpulan.

Metodolojyj

a. Sumber data.

Metode yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini:

1. studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan 

atau menghimpun data dan informasi yang diperoleh 

dari buku-buku ilmiah; surat kabar - curat kabar 

untuk menambah data yang telah diperoleh lebih - 

lengkap ;

2. interviu ; yaitu cara mendapatkan data melalui ta- 

nya jawab pada pejabat yang relevan yang berhubu- 

ngan dengan masalahnya.

b. Teknik pengumpulan data,

Dalam mengumpulkan data teknik yang dipergunakan ada

lah sebagai berikut :

1. observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung 

terhadap saran yang menjadi obyek pembahasan se - 

hingga didapat yang bersifat primair;

2. diskusi, membahas data yang telah diperoleh serta 

menanyakan kepada para pihak yang dianggap dapat 

memberikan keterangan tentang cumber hal-hal yang 

belum dipahami, sehingga dapat diperoleh hasil -
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yang lebih sempurna.

c. Analisa data*

Dalam membahas dan memecahkan permasalahan mengguna- 

kan metode diskriptif analisa. Diskriptif artinya - 

mengemukakan semua data yang telah diperoleh serta- 

mencoba untuk memecahkannya.

Analiea, artinya terhadap data yang telah diperoleh 

itu disusun secara sistematis, diteliti dan dijabar- 

kan untuk dapat dipertanggung jawabkan.

Sistematika dan PertanggunK.jawaban

Sebagaimana diketahui bahwa skripsi saya ini ber- 

judul "Kepentingan Petani Sebagai Pangkal Tolak Dalam Pe

nertiban Masalah Tanah Pertanian, Khususnya Dalam Bidang 

Polaksanaan Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian, Per- 

iiasalahan yang Timbul Dan Cara Penyelesaiannya", di dalam 

pecibahaeannya terbagi atas enam bab.

Di dalam bab I membicarakan tentang pendahuluan, 

di nana dalam bab pendahuluan ini terdapat permasalahan - 

tanah pada uraumnya,

Dan permasalahan inilah yang akan dibahas dalam bab-bab - 

berikutnya. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam membahas 

masalah dalam Gkripsi ini raenggunakan metode diskriptif - 

analisa, sehingga tepatlah apabila masalah tersebut dite- 

rangkan lebih dahulu.

Kemudian pada bab II menguraikan masalah tanah -

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEPENTINGAN PETANI SEBAGAI ... ENIK SETUOWATI



(pertanian) khususnya di Indonesia sejak Pemerintahan - 

V.O.C. sampai dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria. 

Di samping itu diterangkan pula secara kronologis perun - 

dang-undangan yang mengatur masalah tanah pertanian yang 

pernah diberlakukan di Indonesia, dengan raaksud untuk mem- 

bcrikan gambaran sekilas kepada para pembaca untuk dapat 

membanding-bandingkan produk-produk hukum nasional, se - 

hingga nampaklah perbedaannya azas-azas yang terkandung 

di dalamnya.

Sebagai akibat politik hukum yang dipraktekkan pa

da petani oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu 

mengakibatkan struktur pemilikan tanah mengalami ketimpa- 

ngan. Ada sekelompok masyarakat memiliki tanah sedemikian 

luasnya, timbul tuan-tuan tanah/raja-raja kecil.

Dan dilain pihak terdapat sekelompok masyarakat yang tidak 

mempunyai tanah, atau merapunyai tanah sangat minim sekali. 

Atas dasar inilah kemudian diadakan penertiban tanah per

tanian khususnya dalam hal pemilikan tanah secara maksi - 

mum dan minimum. Masalah ini dibahas dalam bab III.

Sebagai tindak lanjut dari pada penertiban pemili

kan tanah portanian, pemilikan secara maksimum/minimum, - 

maka bagi para pemilik tanah yang melampaui batas, wajib 

menyerahkan tanah kelebihannya itu kepada negara melalui 

Panitia Landreform setempat untuk kemudian dibagikan kepa

da mereka yang memenuhi syarat dengan imbalan ganti rugi

10
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sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini dibahas dalam bab IV sebagai kelanjutan pom- 

bicaraan dalam bab III.

Dalam bab V dibahas masalah tanah pertanian seba - 

gai akibat adanya larangan pemilikan tanah aecara absen - 

tee, sehingga merabutuhkan permasalahan tersendiri.

Dalam bab ini diterangkan kasus-kasus fiksi dan penye - 

lesaiannya.

Sebagai akhir dari pada uraian-uraian terdahulu - 

maka campailah pada suatu kesimpulan dan selanjutnya mem- 

berikan saran-saran yang perlu mengenai hal ini saya tem- 

patkan pada bab VI,
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BAB II

LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM YANG MENENTUKAN

BAHWA KEPENTINGAN PETANI SEBAGAI PANGKAL TOLAK

PENERTIBAN MASALAH TANAH PERTANIAN

1. Latar Belakang

Menurut sejarahnya bermula dari Negara Perancis - 

dengan Pevolusi Perancisnya, Di Negara tersebut para pe - 

tani menuntut adanya persamaan dan penghargaan yang sama 

dongan petani-petani di Eropah Barat.

Pada asalnya timbulnya gejolak pada masyarakat petani ada

lah tidak adanya keseimbangan, tidak adanya keadilan di - 

dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian,

Corak kehidupan yang Liberalistis di negara-negara 

Eropah memang raemungkinkan seseorang memiliki dan mengua - 

sai tanah seluas-luasnya.

Dilain pihak terdapat petani yang hanya memiliki sebagian 

kecil luas tanah pertanian di samping terdapat juga buruh- 

buruh tani yang mengerjakan tanah pertanian milik para ma- 

jikan dengan raenerima upah,

Dengan demikian, menimbulkan kepincangan dibidang sosial 

ekonomi.

Di Indonesia sendiri masalahnya hampir sama dengan 

di Negara Perancis. Ketika VOC pertama kali menginjakkan 

kakinya dan menancapkan tonggak kekuaeaannya pada tahun - 

1602 dan berakhir tahun 1799, masalah pertanian tidak cu-

p e r p u s t a k a a n

•UN1VERS1TAS A lRLA N GO A

s  U R A B AY A____
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kup mendapat perhatian bahkan banyak tanah-tanah dijual - 

oleh pembesar-pembesar kepada partikulir.

Keadaan ini mencapai puncaknya ketika pemerintahan GG Da- 

endels (1808 - 1811), sehingga naeib penduduk asli (peta

ni) semakin sangat menderita dengan dikeluarkannya dan di- 

terapkannya pelbagai peraturan yang pada hakikatnya meru- 

pakan penindasan dan pemerasan terhadap penduduk asli (pe

tani) .

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus - 

1 945 yang sekaligus juga merupakan penghapusan total ter

hadap prodok-prodok hukum yang berbau kolonial, termaeuk- 

juga peraturan di bidang hukun pertanahan dengan diberla- 

kukannya Undang-undang Pokok Agraria nomer 5 tahun 1960.
*

Undang-undang Pokok Agraria noraer 5 tahun 1960 merupakan 

tong^ak hukum pertanahan yang dapat menjamin kepas tian - 

hak tserta dapat menciptakan keseimbangan dan keselarasan 

di dalam pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. 

Dinyatakan bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Pokok- 

Agraria nomer 5 tahun I960, 60% dari pada petani Indonesia 

adalah buruh tani yang tidak memiliki tanah pertanian sen- 

diri dan hanya menerima upah dalam mengerjakan tanah-tanah 

pertanian dari tuan-tuan tanah.

Keadaan ini tentu saja bertentangan dengan asas sosial - 

isme Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak menghen - 

daki adanya eksploitasi manusia atas manusia.
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Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dicip - 

takanlah beberapa peraturan perundang-undangan yang me - 

ngatur masalah pemilikan tanah pertanian,

Tindakan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang diamanatkan - 

oleh Revolusi Indonesia.

2. Beberapa Ketentuan Yang Men^atur

Menyadari bahwa tanah (pertanian) merupakan salah 

satu alat produksi yang sangat vital untuk meningkatkan - 

taraf hidup masyarakat dan sebagai penunjang perekonomian 

nasional secara menyeluruh, merata dan adil, maka dicip - 

takanlah peraturan-peraturan dibidang pertanahan dengan 

tujuan untuk memberikan pengayoman dan kepastian hak bagi 

para petani, sehingga terwujud rasa keadilan dan ketente - 

ramandi dalam pemilikan dan penguasaan tanah pertanian,

Secara kronologis dapat saya kemukakan beberapa ke

tentuan yang mengatur, yaitu antara lain :

1. dasar konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam 

pasal 33 yang menyatakan sebagai berikut ;

a, perekonomian disusun sebagai usaha bersama - 

berdasar atas asas kekeluargaan;

b. cabang-cabang produksi yang penting bagi Ne

gara dan yang menguasai hajat hidup orang - 

banyak dikuasai oleh Negara;

14
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c* bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan diper

gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran - 

rakyat.

Berpijak pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1 % 5  

inilah kemudian diciptakanlah Undang-undang noraor 5 tahun 

I960 yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun i960 nomor - 

1CUf, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Disebut dengan Pokok-pokok Agraria, karena peraturan ini 

hanya mengatur masalah-masalah pertanahan secara garis - 

besarnya saja (pokok-pokoknya) saja, sedang untuk melak- 

sanakan nanti akan dituangkan dalam pelbagai peraturan.

2 . peraturan tentang pembatasan penguasaan tanah per

tanian sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Pe- 

merintah Pengganti Undang-undang nomor 56 tahun -

I960 (Lembaran Negara tahun 1960 nomor 1?^)» 

Peraturan ini dikeluarkan adalah sebagai realisasi 

dari pada pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria dan meru - 

pakan awal permulaan program Landreform sebagai dinyatakan 

dalam Keputusan HPRS nomor II/MPRS/196O pasal if ayat 3 : 

"Landreform merupakan bagian mutlak dari pada Revolusi - 

dan adalah basis Pembangunan Seraesta".

3« peraturan tentang pembagian tanah kelebihan maksi- 

mum dan guntai (absentee) serta pedoman ganti ke - 

rugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemorin-
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tah nomor 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun -

1961 nomor 280).

4 . peraturan tentang larangan pemilikan tanah perta - 

nian secara guntai (absentee) sebagaimana diatur - 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 

pasal 3 jo. Peraturan Pemerintahr.nomor 41 tahun - 

1964.

5* peraturan tentang pengambilan tanah pertanian yang 

digadaikan diatur dalam pasal 7 Undang-undang no - 

mor 56 tahun 1968.

Dengan diciptakannya beberapa peraturan di bidang 

pertanahan sebagaimana disebutkan di atas adalah semata - 

mata untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan taraf hi - 

dup petani secara keseluruhan.

Dengan demikian, para petani mendapat rangsangan untuk le

bih intensip dalam mengerjakan/mengusahakan tanah pcrta - 

niannya, sehingga produktifitas pangan dapat lebih di - 

tingkatkan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kua- 

litasnya.

Demikian pentingnya masalah pertanian ini, sehing

ga pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka 

panjang (25 - 3 0) tahun sebagaimana yang diamanatkan da - 

lam Garis-garis Besar Haluan Negara yang dijabarkan me - 

lalui tahapan Repelita, maka sasaran pembangunan dibidang 

ekonomi adalah meletakkan titik berat pada sektor perta -
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nian dan industri yang mendukung sektor pertanian* 

Kebijakan Pemerintah tersebut bertujuah bahwa dengan pe - 

ningkatan pertanian dan industri, maka secara bertahap - 

akan dapat dicapai etruktur ekonorai yang seimbang.

Mengijak pada Repelita IV ini yang sudah berjalan 

hampir 3 tahun telah menampakkan hasil-hasil yang raeng - 

gembirakan yaitu Indonesia mengalami surplus dibidang pa- 

ngan, bahkan dapat memberikan bantuan kepada negara lain 

yang menderita kekurangan pangan seperti di Ethiopia ba - 

ru-baru ini*

17
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BEBERAPA MASALAH PERTANAHAN DAN ALASAN MENGAPA 

KEPENTINGAN PETANI MERUPAKAN PANGKAL TOLAK DALAM 

MENGADAKAN PENYELESAIAN DAN PENERTIBAN MASALAH 

TANAH PERTANIAN 

1• Beberapa Masalah Tanah

Bertitik tolak pada kenyataan bahwa masalah tanah 

yang ditimbulkan adalah karena semakin meningkatnya kebu- 

tuhan akan tanah sejalan dengan pembangunan yang sedang - 

giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah dewasa ini mu - 

lai dengan Repelita I sampai dengan Repelita IV yang - 

prioritasnya diutamakan pada pembangunan fisik, antara - 

lain pembangunan gedung-gedung pemerintah, jalan-jalan - 

umum dengan segala perlengkapannya.

Pemekaran pembangunan fisik dcwasa ini tentu saja 

membutuhkan sarana yang berupa tanah.

Demikian juga dengan pihak swastapun tidak tinggal diam, 

dengan berdirinya perusahaan-perusahaan "real eastate" - 

yang tumbuh eeperti jamur dimusim hujan. Di Surabaya pe - 

rusahaan real eastate jumlahnya kurang lebih ada tiga pu- 

luhan.

Perusahaan real eastate ini bergerak dalam bidang penga - 

daan perumahan untuk pemukiman, inipun juga membutuhkan - 

tanah. Karena tanah-tanah ini eebagian besar dimiliki - 

oleh penduduk dengan pelbagai macam hak (hak milik, hak -

BAB III
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pakai dan lain-lain), tnaka salah satu jalan yang ditempuh 

untuk melaksanakan program-program pembangunan ialah de - 

ngan cara pembebasan tanah oleh pemerintah maupun oleh - 

pihak swasta.

Hal ini dimungkinkan sebagaimana dimaksudkan dalam 

pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria yang menyebutkan - 

nHak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara, kare- 

na penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya atau dengan 

alasan lain misalnya untuk kepentingan umum, dan lain-la- 

in".5

Di eini nampak adanya kepentingan di antara berbagai sek- 

tor pembangunan untuk mendapatkan prioritas memperoleh - 

tanah.

Masalah lain yang ditimbulkan adalah karena ting- 

kat penyebaran penduduk dan kepadatannya tidak merata, 

sehingga menimbulkan ketimpangan di dalam struktur pemi

likan tanah.

Di daerah-daerah padat penduduk seperti di Surabaya mi - 

salnya pemilikan tanah semakin sempit dan berkeping-ke - 

ping.

Sedangkan di daerah tidak padat/kurang padat atau yang - 

jarang penduduknya, penguasaan pemilikan tanah sekaligus

^Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Karya Bhak- 
ti, Surabaya.
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penggunaannya nampak tidak teratur dan tidak terkendali - 

bahkan banyak yang ditelantarkan karena ketidak mampuan - 

di dalam pengelolaannya karena berbagai sebab, di antara- 

nya adalah dari segi pembiayaan/permodalan atau dari segi 

pengadaan tenaga kerja/buruh-buruh tani, karena banyak - 

yang berurbanisasi ke kota-kota besar.

Dampak negatifnya adalah pemborosan pemanfaatan tanah dan 

pengerjaan atau pengusahaan yang tidak efektif dan efi - 

sien.

Bahkan lebih jauh lagi adanya gejala-gejala dari - 

sekelompok orang yang beranggapan bahwa dengan memiliki - 

dan menguasai tanah sama artinya dengan memiliki urat na- 

di kehidupan sosial ekonorni dan politik bangsa.

Sebaliknya tidak memiliki tanah sama dengan tidak memi - 

liki sumber penghidupan mereka yang berakibat kemiskinan 

dan kemelaratan.

Memang dirasakan bahwa penghidupan petani sampai - 

uaat ini masih memprihatinkan dan perlu mendapatkan per - 

hatian dan uluran tangan dari pemerintah, misalnya dengan 

memberikan kredit dengan bunga yang cukup rendah dan fa - 

silitas-fasilitas lainnya, sehingga taraf hidup petani - 

dapat meningkat dan dapat merasakan arti komerdekaan.

Sebaran penduduk yang tidak merata akan berakibat 

tidak ekonomicnya penggunaan/pemanfaatan tanah.

Oleh karena itu program Transmigrasi adalah merupakan sa-
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lah satu cara untuk meningkatkan pemerataan tingkat kepa- 

datan penduduk.

Dengan demikian tanah-tanah yang ada dapat dimanfaatkan - 

eecara ckonomis, efektif dan efisien.

. bebcrana Alar,on Menp:apa Kopentin^an Petani Horunakan 

Panftknl Tol?.k Ponvclesaian Pan Penertiban Kasalah Tanah 

Pertnnjan

Banyak alasan mengapa kepentingan petani merupakan 

pangkal tolak dalam penyelesaian dan penertiban masalah - 

tanah pertanian.

Pertama-tarna dapat dikemukakan bahwa corak perekonomian - 

negara Indonesia adalah bersifat agraris. dimana penghi - 

dupan rakyatnya terbesar disektor pertanian.

Kcadaan ini tentu saja membawa konsokv/ensi yang - 

luas, bahwa untuk keperluan pertanian diperlukan tanah - 

tanah yang luas dan untuk mcmenuhi kobutuhan ini perlu di- 

buka tanah-tanah pertanian yang baru,

Salah satu cara yang dapat ditempuh antara lain pembukaan 

hutan-huton atau pengurukan rav/a-rav/a dan lain-lain dengan 

tujuan untuk memenuhi kobutuhan tanah untuk pertanian.

Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produksi na- 

Gionr,l dan mendorong diloksanakannya pertanian yang inten- 

sif dan secara gotong royong.

Dan v/adah yang paling tepat untuk tercapainya maksud-maksud 

tercebut di atas adalah dengan bor ’’Koperasi1'.
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Di camping itu, perlu diberikannya krcdit kepada 

para petani dengan bunga yang serendah mungkin, sehingga 

petani tidak jatuh kedalam pelukan para rentcnir dan para 

pengjon.

Di dalam sub bab tersebut diatas antara lain terdapat ka- 

ta-kata Petani dan Tanah Pertanian.

Untuk Jelasnya ada baiknya diberikan definisi, sehingga 

nampak jelas perbedaannya.

Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mem- 

punyai tanah sendiri yang mata pencahariannya pokok adalah 

mengusahakan tanah pertanian. Sedang yang dimaksud dengan 

Tanah Pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak atau 

perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar 

bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencahari-
r

an yang berhak.

Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dikatakan peta

ni ialah mcreka yang berkecimpung di bidang pertanian, ba

ik yang mempunyai tanah sendiri dan dikerjakan/diusahakan 

sendiri maupun mereka yang tidak mempunyai tanah sendiri 

atau para buruh tani yang bekerja dengan sistein bagi ha - 

sil dan lain-lain.

Petani adalah juga merupakan tulang punggung dalam

^Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Otono- 
mi Daerah Dengan Menteri Agraria nomor Sekra 9/1/2, pelak
sanaan Undang-undanfl nomor %  tahun 1 % 0 .
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menunjang tata perekonomian nasional, maka tidak heran - 

apabila dalam G.B.H.N. selalu menekankan usaha peningka- 

tan produksi pertanian dalam salah satu babnya*

Denagn demikian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi da

pat dipercepat. Di samping itu usaha peningkatan dibidang 

portanian ini erat sekali kaitannya.

Dengan demikian jumlah pengangguran dapat ditekan sekecil 

mungkin, sebab usaha untuk memberantas jumlah pengangguran 

mempunyai nilai kemanusiaan.

Ditegaekan pula dalam GBHN tahun 1978# dengan mening- 

katkan bidang industri dan pertanian secara bertahap akan 

terpenuhilah kebutuhan pokok rakyat dan akan tercapailah 

Btruktur ekonomi yang seimbang, yaitu struktur ekonomi yang 

dititik beratkan pada kekuatan industri yang didukung oleh 

bidang portanian yang kuat.

Setelah dilampauinya Pembangunan Lima Tahun yang Ke- 

lima atau yang Keenam yang akan menjadi landasan bidang 

ekonomi untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka jelaslah bah

wa kepentingan petani mendapat perhatian yang cukup beear 

dari Pemerintah dan merupakan pangkal tolak dalam usaha 

menertibkan tanah pertanian*
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PENERTIBAN DALAM MASALAH TANAH PERTANIAN,

KHUSUSNYA DALAM PELAKSANAAN PENETAPAN LUAS 

MAKSIMUM TANAH PERTANIAN 

1• Pelaksanaan Pen^ambilan Tanah Kelebihan Dari Batas Maksimum 

Oleh Panitia Landreform.

Berpijak pada pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria 

nomor 5 tahun 1960 yang menyatakan : Semua hak atas tanah
7

mempunyai pungsi sosial.'

Ini berarti bahv/a hak atas tanah yang ada pada seseorang 

tidaklah dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan 

atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pri- 

badi apalagi hak tersebut dapat merugikan kepentingan umum. 

Penggunaan/pemanfaatan tanah haruslah bermanfaat bagi ke- 

sejahteraan si pemilik maupun orang banyak.

Tetapi dalam pada itu kepentingan perseorangan tidaklah 

boleh diabaikan begitu saja.

Kepentingan umum dan kepentingan pribadi haruslah 

saling mengisi sehingga tercapai keseimbangan antara ke - 

pentingan umum dan kepentingan pribadi.

Berhubung dengan fungci eosialnya, raaka kewajiban kita se- 

raua untuk meraelihara dan menjaga kelestariannya dan dari 

kerusakannya.

^Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tab’ 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
Surabaya*

BAB IV
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Berkaitan dengan fungsi sosial tanah, maka erat sekali liu- 

bungannya adalah mengenai berapa hektar luas tanah yang 

boleh dikuasai/djhaki oleh satu keluarga*

Sebagai peraturan dasar adalah pada pasal 17 Undang-undang 

Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut :

1, dengan mengingat kctentuan dalam pasal 7 maka untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 

diatur luas maksimum atau minimum tanah yang boleh 

di miliki dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 

16 oleh satu keluarga atau badan hukum*

2. penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) 

pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan 

didalam waktu singkat.

3* tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas

maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil 

oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selan- 

jutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan me- 

nurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah,

if* tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) 

pasal ini, yang akan ditetapkan dongan peraturan 

perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur* 

Sebagai realisasi dari pada pasal 1? Undang-undang Pokok 

Agraria tersebut dikeluarkan peraturan pelaksanaannya ya

itu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor %  

tahun I960 yang dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1961
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disahkan menjadi Undang-undang (tentang Penetapan Luas - 

Tanah Pertanian)*

Pada paeal 1 ayat (2) menyatakan :

Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya me
rupakan satu koluarga bersama-sama hanya diperbolehkan 
mengusai tanah pertanian, baik miliknya eendiri atau 
kepunyaan orang lain, yang jumlahnya luas tidak mele - 
bihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 
2 pasal ini.

Selanjutnya pada ayat 2 menyatakan :

"Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan

faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimak-

sud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikutt1

26

Di daerah-daerah yang Sav/ah atau Tanah kering

(hektar) (hektar)

1. tidak dapat 15 20

2* padat :

a. kurang padat 10 12

b. cukup padat 7,5 9

c. sangat padat 5 6

8

Namun demikian masih ada pengecualian, yaitu tanah perta

nian :

a* yang dikuaeai dengan hak guna ucaha atau hak-hak

^Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia^Jambatan
Jakarta, tahun 198*1-*
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lainnya yang sementara dan terbatac yang didapat -

dari Pemerintah;

b. yang dikuasai oleh badan-badan hukum.

Pasal 1 dari Undang-undang tersebut tidak berlaku. 

Selanjutnya untuk menetapkan bahwa suatu daerah tertentu 

dinyatakan padat, tidak padat, sangat padat, dapat dili - 

hat pada lampiran Undang-undang nomor %  tahun 1960.

Perlu untuk diketahui bahwa luas maksimum tanah 

pertanian yang boleh dimiliki oleh suatu keluarga, per - 

olehannya tidah hanya terbatas pada hak milik saja tetapi 

juga karena hak-hak lainnya, misalnya karena bagi hasil, 

gadai dan lain-lain.

Dari sini nampak bahwa Pemerintah tidak menghendaki ada

nya penumpukan pemilikan tanah secara berlebih-lebihan - 

yang melampaui batas. Sclain tidak efektif dan efisien - 

dalam penggarapannya, juga karena sifat sosial bangsa In

donesia yang menghendaki agar kemakmuran dapat dirasakau 

bersama.

Dan bagi keluarga yang telah memiliki luas tanah -

melebihi dari batas maksimum sebagaimana ditentukan dalam

Undang-undang v/ajib untuk melaporkan, sebagaimana dinya -

takan dalam pasal 3 Undang-undang nomor $6 tahun 1960 -

yang berbunyi sebagai berikut :

Orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota - 
anggotanya menguasai tanah pertanian yang jumlah luas
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nya melebihi luas maksimum v;ajib melaporkan hal itu - 
kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kotamadya yang 
bersangkutan di dalam v/aktu 3 bulan sejak mulai ber - 
lakunya peraturan ini.
Kalau dipandang perlu, maka jangka v;aktu tersebut da
pat diperpanjang oleh Mcnteri Agraria.

Bahkan pembatasan jurnlah luas maksimum ini diper -

tegas lagi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21

tahun 1973 tertanggal 18 September 1973j dimana dalam -

diktum pertama menyatakan :

Melarang/tidak memberikan izin dan atau persetujuan - 
baik kepada perorangan maupun badan-badan hukum untuk 
memiliki dan atau menguasai bidang-bidang tanah yang 
melampaui batas kobutuhan usaha sesungguhnya (seperti 
hanya usaha-usaha/tinaakan-tindakan perorangan yang - 
bersifat spekulatif, ucaha-usaha badan hukum untuk - 
pembangunan sesuatu industri, industrial eastate, re
al eastate dan lain-lain.

Pemberian Ganti Kerurian Terhadap Pomilik Tanah

Masalah ganti rugi merupakan masalah yang cukup - 

serius dan cukup rawan yang perlu rnendapatkan perhatian - 

khusus dan perlu partisipasi dari berbagai pihak yaitu - 

pihak Panitia Penyelesaian Ganti Kugi yang (ialam hal ini 

adalah Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan pihak pc- 

milik tanah sorta unsur-unsur lain.

Tidak jarang dalam menyelesaikan masalah ganti ru

gi tersebut seringkall terjadi sengketa-sengketa, bahkan. 

kadang-kadang terjadi tindak kekerasan.

Dalam mass media sering kita jumpai kasus-kanus di bidang

^Boedi Ilarsono, Hukum Agraria Indonesia, Jambatan
Jakarta, tahun 198^, hal. 699.
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pertanahan, terutama yang berkaitan erat dengan masalah - 

ganti kerugian.

Tentunya dalam hal ini kemudian timbul pertanyaan 

"mengapa hal ini bisa terjadi".

Kiranya banyak faktor dan seginya, Dapat saya ungkapkan - 

di sini, bahv/a salah satu sebab adalah biasanya pihak pe- 

milik tanah merasa enggan untuk melepaskan hak milik ta - 

nahnya, karena menurut anggapannya tanah adalah merupakan 

satu-satunya harta yang menjadi sumber penghidupannya - 

yang dapat memberikan kesejahteraan dan ketenteraman bagi 

anggota keluarga.

Pemilik tanah (pertanian) rela melepaskan haknya, 

jika dibcrikan ganti kerugian yang cukup tinggi, sebalik- 

nya pihak Panitia Ganti Rugi menetapkan besarnya ganti - 

rugi dianggap terlalu rendah dari harga standart/umum, 

sehingga pemilik merasa dirugikan.

Bahkan kadang-kadang imbalan ganti kerugian tersebut di - 

terima oleh yang berhak sudah banyak berkurang jumlahnya,

Menghadapi masalah ini perlu dicari jalan keluar - 

nya (way out), sehingga praktek percaloan yang merugikan 

berbagai pihak dan kesalahpahaman dapat dihindarkan. 

.'lemang dilihat dari segi lain, tanah merupakan dan mempu

nyai nilai ekonomi tinggi, harganya stabil dan tidak ter- 

pengaruh oleh infIasi, sehingga mendorong dan merangsang 

para spekulan untuk menginvestasikan modalnya pada tanah.
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Dengan demikian sifat tanah yang semula sebagai sarana - 

produksi dan sebagai tempat pemukiman berubah fungsinya 

menjadi barang spekulasi.

Saat ini kebutuhan akan tanah demikian meningkat - 

pesat berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang semakin - 

membengkak, baik tanah untuk pertanian maupun sebagai - 

tempat pemukiman.

Salah satu upaya untuk memperluas areal tanah pertanian - 

dan tempat pemukiman telah diusahakan pembuksan hutan, 

pengurukan rawa-rawa dan transmigrasi.

ITamun demikian, v/alaupun banyak usaha telah dilaksanakan 

masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tanah secara - 

inenyeluruh dan inemuaskan,

Hal ini disebabkan karena terbatasnya luas tanah - 

dan sifatnya yang tidak berubah.

Faktor-faktor inilah yang merupakan salah satu sebab yang 

berakibat melambungnya harga tanah, bahkan lebih buruk la- 

gi manusia cenderung untuk memperdagangkan tanah sebagai - 

barang super lux dan semakin langka.

Atas dasar hal-hal sebagaimana yang saya jelaskan - 

tudi, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang 

merupakan landasan yuriclis yang uiendasari pomberian ganti 

kerugian terhadap bekas pemilik tanah yang tanahnya diam - 

bil oleh pemerintah karena melebihi batas maksimum.

Ini semua cemata-mata untuk menghindari hal-hal yang tidak
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diinginkan.

Dasar yuridis daripada pemberian ganti kerugian di- 

atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2Zl\ tahun 1961 yang 

telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah no - 

mor i|.1 tahun tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Pemberian Ganti Kerugian.

Didalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor ZZk ta

hun 1961 menyatakan : Kepada bekas pemilik dari tanah-ta- 

nah yang berdasarkan pasal 1 peraturan ini diambil oleh - 

pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atpu -

dipergunakan oleh pemerintah sendiri, diberikan ganti ke-
t

rugian yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform - 

Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitung- 

an perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun tera - 

khir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan ke - 

las tanahnya, dengan menggunakan degresiviteit sebagai - 

tertera dibav/ah ini :

a, untuk 5 hektar yang pertama, tiap hektarnya 10 kali 

hasil bersih setahun;

b, untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan koeinpat tiap 

hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;

c, untuk selebihnya tiap hektai-nya 7 kali hasil bersih 

setahun, dengan ketentuan bahv/a jika harga tanah me 

nurut perhitungan tersebut di alas lebih tinggi da

ripada harga umum, waka harga urnumlah yang dipakai
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untuk menetapkan ganti kerugian tersebut.

Perlu dijelaskan bahv/a yang dimaksud dengan hasil 

bersih adalah seperdua hasil kotor bagi tanaman padi atau 

sepertiga hasil kotor bagi tanaman polowijo.

Perlu dipersoalkan juga bagaimana jika bekas pemilik ta

nah yang berdasarkan Undang-undang ini tanahnya diambil 

oleh Pemerintah tidak menyujui besarnya ganti kerugian yang 

ditetapkan oleh Panitia Ganti Kerugian (Panitia Landreform 

Daerah Tingkat II)?,

Untuk menjav/ab pertanyaan ini dapat kita kemukakan 

dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 

1961, yang menyebutkan :

Jika bekas pemilik tanah tidak menyetujui besarnya 

ganti kerugian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pani

tia Landreform Daerah Tingkat II, maka ia dapat min - 

tak banding kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat- 

I dalam tempo 3 bulan sejak tanggal penetapan ganti 

kerugian tersebut.

Jadi jika terjadi perselisihan penetapan ganti kerugian 

masih dapat diupayakan untuk dieelesaikan melalui Panitia 

Landreform Daerah Tingkat I dalam jangka v/aktu 3 bulan.

Jika jangka v/aktu yang disediakan tersebut terlampaui, 

maka gugurlah haknya.

Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I ada

lah final dan mengikat.
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Jadi jika pemilik tidak puas dengan keputusannya, sudah 

tidak ada lagi upaya hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam 

pasal 6 ayat ^ Peraturan Pemerintah noraor ZZly tahun 1961 

yang menyebutkan bahv/a keputusan Panitia Landreform Dae

rah Tingkat I tidak boleh bertcntangan dengan dasar per- 

timbangan yang termaktup dalam ayat 1 pasal ini.

Keputusan Panitia tersebut mengikat.*^

Pembaftian/Pemberian Tanah Kepada Para Petani

Sebagai tindak lanjut (follow up) dari pada pe - 

laksanaan pengambilan tanah kelebihan dari jumlah luas 

maksimum adalah masalah yang menyangkut pembagian tanah 

(redistribusi),

Hasil pengambilan tanah kelebihan akan dibagikan kepada 

petani yang berhak menurut ketentuan-ketentuan yang berla- 

ku, sedangkan lembaga yang bertugas untuk melajsanakan 

adalah Panitia Landreform.

Hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan 

redistribusi tanah pertanian yang menjadi obyek Landreform 

ini, hendanya dilakukan selektif yang ketat dan pendistribu 

siannya benar-benor jatuh pada petani yang berhak, sebab da 

lam banyak kasus sering terjadi penyimpangan-penyimpangan 

terhadap tujuan Undang-undang Pokok Agraria tersebut.

10Boedi Ilarsono, Hukum Agraria Indonesia. Jambatan 
Jakarta, tahun 1984» hal. 733*
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Pedictribusi tanah yang menjadi obyek Landreform da

pat dilihat pada pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 224 ta

hun 1961 yang menyebutkan :

a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai

mana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 56 Pera

turan Pemerintah tahun i960 dan tanah-tanah yang ja- 

tuh pada negara, karena pemiliknya melanggar keten- 

tuan-ketentuan Undang-undang tersebut;

b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena 

pemiliknya bertempat diluar daerah sebagaimana di

maksudkan dalam pasal 3 ayat 5;

c* tanah-tanah swapraja dan bekas sv/apraja yang telah 

beralih kepada Negara, sebagaimana yang dimaksud - 

kan dalam diktum keempat huruf A Undang-undang Po

kok Agraria ;

d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Nega

ra, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri 

Agraria.

Selanjutnya tanah yang dibagi-bagikan itu akan di- 

beri status hak milik kepada petani yang menerima, oleh 

Panitia Landreform Daerah Tingkat II menurut prioritaenya 

sebagai yang tersebut pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang 

tersebut•

Namun bukti adanya hale milik untuk sementara cukup dilin- 

dungi oleh petok D, letter C atau girik saja*
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Jika petani pencrima itu ingin agar tanahnya itu mempunyai 

jaminnn hukum yang kuat, maka ia harus mensortifikatkan 

tanahnya itu kc Kantor Agraria setempat. Hal ini untuk ke- 

mudahan di dalam mengambil kredit Bank.

Kemudian apa yang dinyatakan dalam pasal 1 Pera - 

turan Pemerintah nomor ZZi\ tahun pada huruf b perlu

sedikit diuraikan.

Pada pasal 1 huruf b menyatakan : tanah-tanah yang diambi.1 

oleh Pemerintah, karena pemiliknya bcrtempat tinggal di - 

luar daerah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 - 

ayat 5- Artinya adalah sebagai berikut; jika A bertempat- 

tinggal diwilayah hukum kecamatan Gubeng tetapi ia memi - 

liki cebidang tanah di kecamatan flukolilo, maka pemilikan 

yang demikian itu yang tidak dikehendaki oleh Undang-un - 

dang, sebab didalam pengelolahannya nanti kurang efektif 

dan efesien dan ia harus mengalihkan haknya itu kepada - 

orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan Sukolilo, 

yang menurut ketentuannya adalah dalam jangka v/aktu 6 bu- 

lan, atau ia sendiri pindah tempat ke kecamatan Sukolilo 

dimana tanah itu terletak.

Kernbali pada masalah redistribusi tanah yang men- 

jadi obyek Landreform. Menurut ketentuan yang berlaku ada 

beberapa pcrsyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima ta

nah redistribusi yang meliputi syarat-syarat ui:ium dan - 

syarat-syarat khusus„

35

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEPENTINGAN PETANI SEBAGAI ... ENIK SETUOWATI



Syarat-eyarat umum antara lain harus Warga Negara Indonesia, 

bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang ber- 

sangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

Sedang syarat-syarat khusus adalah pcrsyaratan sebagaimana 

termaktub dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang nomor 224 ta

hun 1961.

Perlu diketahui bahv/a bagi petani yang raenerima ta

nah redistribusi diwajibkan untuk membayar harga tanah yang 

diperolehnya itu yang harganya ditentukan oleh Panitia Lan- 

dreforrn Daerah Tingkat II (lihat pasal 15)*

Di sinilah kemungkinan selalu timbul persoalan mengenai 

pembayaran harga tanah,

Menurut pasal 1 5 j harga tanah yang harus dibayar o- 

leh petani penerima besarnya sama dengan harga tanah yang 

diberikan kepada bekas pemilik yang sehektarnya ditambah 

dengan biaya atministrasi sebesar 6

Jadi misalnya ganti kerugian yang diberikan kepada bekas 

pemilik seharga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiyah) per- 

hektarnya, maka petani penerima harus membayar tanahnya 

sebesar RP, 100.000,- (seratue ribu rupiyah) ditambah de

ngan beaya 6 % tadi.

Jadi kalau ditotal adalah sebagai berikut :

- jumlah harga tanah adalah RP. 100.000,-

- biaya atministrasi 6 % RP* 6.000,-
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Timbul pertanyaan, apa perbedaan antara tanah yang 

diberi melalui transaksi jual beli dengan tanah hasil re

distribusi?.

Sebab ditinjau dari segi besarnya ganti rugi tampaknya ti

dak jauh berbeda, bahkan dapat dikatakan sedikit lebih - 

tinggi,

Sebab selain membayar besarnya harga tanah, juga harus 

membayar biaya administrasi sebesar 6# dari harga tanah, 

Namun perlu diingat, bahv/a pembayaran harga tanah 

tersebut selain dapat dibayar dalam vvaktu 15 tahun sejak 

saat hak milikdiberikan juga dapat dibayar dengan tunai, 

Kalau dengan cara mengangsur selama 15 tahun, maka ditam- 

bali bunga 3% setahunnya, sebagaimana dalam pasal 15 ayat 

3dan 5 Peraturan Pemerintah nomor 22k tahun 1961.

Pada pasal 15 ayat 3 menyatakan :

"Harga tanah tersebut pada ayat 2 pasal ini dibayarkan 

kepada Pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran - 

dalam v/aktu 15 tahun sejak saat hak m.iliknya diberi- 

kan".  ̂̂

Kemudian pada ayat 5 menyatakan :

"Jika pembayaran harga tanah tersebut di atas dilaku- 

kan dengan angsuran, maka selain harga yang ditentu-
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kan menurut ayat 2 pasal ini yanp; bersan^kutan di-

1P
haruskan membayar pula bunga sebesar setahun"*
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BAP V

PERMA5ALAIIAN TANAH PERTANIAN DAN CARA PENYELESAIANNYA

1. Beberapa Permacalahan Tanah Pertanian

Mengawali pembahasan kali ini ada baiknya jika kita 

menengok jauh kebelakang sejarah hukum pertanian, khusus - 

nya dibidang tanah pertanian pada maea pemerintahan penja- 

jahan,

Orang Belanda yang pertaina-tama tertarik pada masalah per

tanian di Indonesia adalah Uhlenback yang pada waktu itu - 

menjabat cebagai Menteri Jajahan.

Ia pernah merancang satu Undang-undang yang me - 

nyangkut tanah pertanian. Tetapi sebclum maksudnya terlak- 

sana ia weninggal dunia. Penggantinya adalah Van de Putte 

yang pada tahun 1865 mcrancang Undang-undang yang isinya - 

berinti pada tanah-tanah yang dimiliki dengan hak-hak adat 

(hukum adat) diubah menjadi hak eigendorcu^

Kemudian GG Sloct Van de Buie pernah mengeluarkan sebuah - 

Proklamasi (Stb. 1866-80) yang antara lain berisi, bahwa - 

hak-hak Indonesia memakai tanahnya akan terjamin dan Guber- 

neinen tidak akan menguasai tanah rakyat kecuali karena on - 

teigening atau pencabutan h a k . ^

1 5
■'R. Socsanto, Hukum Pertanahan (Arraria). Cetakan 

I Pradnya Paramita Jakarta, 1980, hal. 12.

U,Jbid.
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Di cini nainpak adanya usaha-usaha Pemerintah Jaja- 

han yang sedikit demi sedikit mulai mencampuri dan mene - 

kan kehidupan petani.

Apalagi kemudian dengan adanya Agrarisch Wet (Stb. 1870 - 

55) yang disusun oleh De Wall.

lei dari Agrarisch V/et (Stb. 1870 - 55) pada pokoknya - 

berisi bahv/a tanahnya yanG tersedia untuk diusahakan oleh
1 c

pongusaha asing untuk memenuhi pasaran dunia. J 

Kemudiafa untuk melaksanakan Agrarisch V/et (Stb. 1870-55) 

ini dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Agrarisch 

Beeluit (Stb. 1870 - 118) yang memberlakukan aeas domein.

Keadaan demikian mcmbuat para petani eemakin ter - 

desak perekonomiannya dan eemakin sempit ruang gerak dan 

kebebaeannya dalam mcngusahakan tanah pertaniannya. 

Penderitaan bangsa Indonesia khususnya para petani sema - 

kin meningkat dengan kultur etelsel yang dimulai pada ta

hun 1830 dengan puncaknya melalui Undang-undang Agraris - 

(1870), kobebasan petani eemakin diinjak-injak.

Menurut cistern ini mengharuskan petani untuk menanami ta- 

naman tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah Jajahan 

yang banyak menghasilkan devica negara, karena pada wak - 

tu itu kae negara kosong akitat terjadinya peperangan di-

beberapa daerah.
o

'+0

1 ‘j
^Effendi Peranginangin, Hukum Arraria. Esa Studi -

Club, Jakarta 1979j hal. 8.
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Di camping itu, selain produk-produk hukum yang - 

dikeluarkan oleh Pemerintah Jajahan diakul pula tanah - 

tanah yang dimiliki dengan hak adat,

Agraricch Wet berlaku bagi tanah-tanah yang dimiliki oleh 

orang-orang Eropah dan yang disamakan dengannya, hukum - 

adat berlaku bagi orang Bumi Putera.

Di sini nampak adanya diskriminaei hukum terhadap tanah - 

yang dimiliki berdasarkan hukum barat yang hampir semua - 

nya terdaftar dan tanah-tanah dengan hak adat yang seba - 

gian terbesar tidak terdaftar cecara formal,

Tanah-tanah dengan hak adat seakan-akan tidak diakui ek - 

sistensinya*

Setelah Undang-undang Pokok Agraria lahir keadaan 

sedikit mcngalami perubahan meekipun bolum menyeluruh. 

Usaha-usaha kearah perbaikan taraf hidup petani mulai di- 

perhatikan secara serius. Ini dapat dibuktikan dengan ada

nya ketentuan-ketcntuan yang termaktub dalam Undang-undang 

Pokok Agraria yang antara lain adalah mengenai pembatasan 

pemilikan tanah makcimum dan minimum, Program Prona, usa

ha Inmac, Bimas dan lain-lain,

Namun demikian tujuan yang baik ini tentunya harus diba - 

rengi pula dengan pelaksana-pelakeana yang baik pula,

Kalau kita mengkaji lebih mendalam kedudukan dari- 

pada Undang-undang Pokok Agraria dalam ueianya yang ke 25 

tahun ini, Undang-undang Pokok Agraria macih belum ter -

, M I L I K
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laksana secara menyeluruh dan konsieten.

Ini disebabkan adanya anggapan bahv/a Undang-undang Pokok 

Agraria merupakan produk hukum zaman Orde Lama, sehingga - 

dalam pclaksanaannya banyak menemui hainbatan dan ragu-ragu.

Seperti apa yang dinyatakan olrh Todung Mulya Lubis 

Ketua Dev/an Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indone

sia.

Menurut beliau : Prinsip mulia yang terkandung dalam Un - 

dang-undang Pokok Agraria ini banyak dikebiri oleh para - 

calo tanah dan pengusalia.1 ̂

Selanjutnya dikatakan : belakangan ini semakin membengkak 

jumlah petani tanpa tanah.

Hal ini tentu mcmbuat kepincangan yang semakin me - 

najam. Ia menyarankan, agar ide Landreform dan ide Land - 

Distribution semakin bergaung dalam realita,

Kurang bergaungnya kedua ide tersebut, karena masih adanya 

stigma kultural yang menganggap Landreform dan Undang-un

dang Pokok Agraria itu sebagai produk PKI.

Stigma ini menjelma menjadi hambatan yang justru menyu - 

burkan kepincangan pemilikan tanah.

Masalah lain yang perlu diketengahkan dalam pemba- 

hasan di sini adalah ketentuan tentang larangan pemilikan 

tanah secara guntai atau absentee, yaitu pemilikan tanah

<*2

 ̂Surabaya Post. Senen 23 September 1985) hal. 1,
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yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggalnya sebagai

mana yang tersurat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah no - 

mor 224 tahun 1961, Lembaran Negara tahun 1961 nomor 280.

Selain itu tanah absentee ini merupakan salah catu 

obyek pengambilan tanah oleh pemerintah jika dalam waktu - 

tertentu tidak mengalihkan Ice pada pihak lain.

Ini ditegaokan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor - 

224 tahun 1961 huruf b yang menyatakan : tanah-tanah yang 

diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat ting- 

gal di luar daerah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pa

sal 3 ayat 5*

Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

nomor 224 tahun 1961 : pemilik tanah pertanian yang bertem- 

pat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam 

jangka v/aktu 6 bulan v/ajib mengalihkan hak atas tanahnya - 

kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau 

pindah ke kecamatan letak tanah tersebut,

Maealahnya yaitu bagaimana kalau tanah tersebut diperoleh 

karena warisan.

Seseorang yang menerima v/arisan berupa sebidang ta - 

nah (tanah pertanian) yang secara kobetulan letak tanah wa- 

risan tersebut berada di luar kecamatan tempat tinggalnya. 

Kalau masalah ini kita kembalikan pada peraturan sebagai - 

mana telah diuraikan di atas, maka tentunya penerima waris- 

an harus momilih satu dari dua alternatif yaitu ia memindah
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tangankan hak warisannya itu kepada orang yang berhak yang 

bertempat tinggal di kecamatan tanah itu terletak atau ia 

harus pindah ke tempat tanah itu berada.

Secara teoritis mudah tampaknya, tetapi tidak semu- 

dah di dalam pelaksanaannya.

Jika ia memindahkan hak warisannya kepada orang lain do - 

ngan cara menjualnya menurut kepercayaan adat adanya suatu 

sugesti bahv/a mcnjual barang warisan dari orang yang me - 

ninggal dunia tidak baik.

Masih dalam kaitan masalah tersebut yaitu bagaimana pula - 

jika ahli warisnya itu lebih dari seorang, umpamanya if - 

orang, sehingga barang warisan yang berupa tanah (perta - 

nian) harus dipecah-pecah menjadi bcberapa bagian dimana - 

tiap bagian luasnya kurang dari batas minimum.

Padahal Pemerintah mengusahakan bahwa untuk menjamin kehi- 

dupan yang sejahtera pemilikan tanali pertanian tidak boleh 

kurang dari batas luas minimum. Ini narnpak pada pasal 8 - 

Undang-undang nomor %  Peraturan Pemerintah tahun i960, 

tentang Penetapan luas tanah pertanian yang borbunyi seba- 

1,0.x berikut : "Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar su - 

paya setiap petani sekeluarga memiliki tanah minimum 2 hek 

tar" .

Di sini nampak adanya bentrokan semu antara kehen - 

dak baik (good will) pemerintah dengan kenyataan yang ada 

pada masyarakat yaitu keinginan untuk mempertahankan ba -

k k
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rang pusaka keluarga.

Masih dalam lingkup masalah luas minimum tanah pertanian, 

dalam pasal 9 Undang-undang nomor %  Peraturan Pemerintah 

tahun 1960 menyatakan sebagai berikut :

1 . pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pemba~ 

gian v/arisan dilarang apabila pemindahan hak itu ~ 

mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemi - 

likan tanah yang luasnya kurang dari 2 hcktar. La- 

rangan termaksud tidak berlaku kalau eipenjual ha - 

nya mempunyai sebidang tanah yang luasnya kurang - 

dari ? hcktar dan tanah itu dijual sekaligus;

2. jika 2 orang atau lebih pada v/aktu mulai berlakunya 

peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya 

kurang dari 2 hektar di dalam v/aktu 1 tahun, tnereka 

wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang - 

selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindah- 

kaunya kepada pihak lain dengan mengingat ketentuan 

ayat 1;

3. jika tnereka yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini - 

tidak melaksanakan kowajiban tersebut di atas, maka 

dengan memperhatikan keinginan mereka tersebut, Men 

teri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk, menunjuk - 

salah Goorang dari antara mereka itu, yang eelanjut 

nya akan memiliki tanah yang bersangkutan ataupun - 

menjualnya kepada pihak lain;
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*4. mengenai banian warisan tanah pertanian yang luas - 

nya kurang dari 2 hektar, akan diatur dengan Pera - 

turan Pemerintah,

Dari pasal 9 tersebut terutama pada ayat if dapat - 

ditarik cuatu kesimpulan bahwa mengenai upaya pemilikan - 

tanah minimum yang harus dirniliki oleh petani sedikit me- 

ngalaini hambatan, sebab peraturannya belum terbit,

Permasalahan lain yaitu pemilikan tanah secara ter- 

pencar lebih dari satu daerah seperti yang terjadi di Ka - 

limantau Selatan, karena keadaan musimnya, semua tanah 

tersebut diusahakan dan dikerjakan sendiri,

Apakah pemilikan tanah yang sedemikian itu juga terkena - 

larangan guntai (absentee).

Disamping itu selain masalah-masalah yang telah di- 

paparkan di atas juga perlu diperhatikan adalah mongenai - 

uraha pengolahan tanah (tanah pertanian). 

lienurut keadaan tanah, maka dapat dibedakan atas :

1. tanah subur;

2. tanah tandus, seperti di gunung Kidul;

3. tanah asain, seperti di Kalimantan;

if, tanah kekurangan air, di Nusa Tenggara.

Di dalam cara mengolahnya tentu tidak sama untuk masing- 

masing jenis tanah tersebut, untuk itu diperlukan cara/ - 

methode yang tepat,

2. Cara Penvelesaiannva

*f6
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Tak pelak lagi bahwa karena percepatan pembangunan 

keberhasilan pembangunan dan makin beragamnya kebutuhan - 

akan areal tanah, menimbulkan masalah yang kompleks. 

Penggeseran kepentingan ant^ra sektor pertanian dan sek - 

tor pembangunan lainnya semakin meruncing.

Setelah itu, meningkatnya pertikaian kepentingan (confilc 

of interest) sebagai akibat menajamnya keanekaragaman pe- 

manfaatan sumber daya alam yang, antara lain ialah tanah. 

Oleh karena itu, perlu ditemukan sistem pemecahannya.

Kalau kita eimak lebih dalam usaha untuk melaksa - 

nakan Undang-undang Pokok Agraria, maka perlu dibutuhkan 

unsur-unsur pendukung, yaitu :

1. peraturan perundang-undangan;

2. unsur manusia;

3. fak'tor alam, daya dukung alam dan lingkungan hidup, 

ad. 1. Peraturan Perundang-undangan :

a. Undang-undang Dasar 1945 telah menyebutkan se - 

ca.ra implisif tujuan dan sasaran yang harus di- 

capai dalam Pembangunan Nasional yang dilakukan 

secara bertahap inelalui Repelita.

Untuk melaksanakan Program Pembangunan sebagai

mana yang telah digariskan dalam Undang-undang 

Dasar 1945* maka disusunlah Garis-garis Besar - 

Haluan Negara sebagai langkah operasionalnya.

b. Dari G.E.H.N* haru6 diterbitkan Kobijaksanaan -
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Pemerintah yang kemudian diwujudkan dalam ben - 

tuk operasional jangka pendek melalui RAPBN. pa

da tiap-tiap tahun,

Kemudian jangka sedang melalui Repelita : 

Repelita Pertama - meletakkan titik berat pada

eektor pertanian dan indus - 

tri yang mendukung eektor - 

pertanian,

Repelita Kedua - meletakkan titik berat pada

sektor pertanian dengan me- 

ningkatkan industri yang me- 

ngelola bahan mentah menjadi 

bahan baku*

Repelita Ketiga - meletakkan titik berat pada

sektor pertanian menuju swa- 

sembada pangan dan meningkat- 

kan industri yang mengolah - 

bahan baku menjadi barang - 

jadi,

Repelita Keempat - meletakkan titik berat pada

eektor pertanian untuk oclan- 

jutkan usaha-usaha menuju - 

swasembada pangan dengan me- 

ningkatkan industri yang da

pat menghasilkan mesin-mesin

k Q
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industri sendiri, baik in

dustri berat maupun industri 

ringan yang akan terus di-

kombangkan dalam Repelita -
i 7

repelita selanjutnya. ‘

c. Diterbitkannya Undang-undang nomor 4 tahun 1982 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup,

d, Dalam Ketetapan Majelis Perniusyawaratan Hakyat 

Republik Indonesia nomor : II/MPR/1983 tentang 

GBHN dinyatakan bahv/a pembangunan-pembangunan 

dalam sektor sumber alam dan lingkungan hidup 

mencakup lima kegiatan utama, yaitu :

1, invectasi dan evaluasi sumber alam perlu te

rus ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih 

menetahui dan dapat memanfaatkan potensi - 

sumber alam baik di darat, laut maupun udara 

bcrupa tanah, air, energi, flora dan lann- 

lain yang cangat diperlukan bagi pembangu - 

nan.

2. dalam penelitian, penggalian dan pemanfaatan 

sumber-sumber alam serta dalam pembinaan - 

lingkungan hidup perlu digunakan teknologi
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yang sesuai dan pengelolaan yang tepat, se

hingga mutu dan pelcstariannya sumber alam - 

dan lingkungan hidup dapat dipertahankan un

tuk menunjang pembangunan yang berkesinam - 

bungan.

3* dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu - 

diadakan penilaian yang scksama terhadap pe- 

ngaruhnya pada lingkungan. 

km rehabilitasi sumber alam berupa hutan, tanah 

dan air yang rusak perlu lebih ditingkatkan 

lagi melalui pendekatan terpadu daerah ali - 

ran sungai dan wilayah.

Dalam hubungan ini program penyelamat hutan, 

tanah dan air perlu dilanjutkan dan makin di- 

sempurnakan.

5. pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut - 

dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin 

ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelesta - 

rian hidup,

Kelima kegiatan utama seperti tersebut di atas 

jelaslah merupakan tindak lanjut dari hasil-ha- 

sil yang telah dicapai dalam Pclita Ketiga dan 

merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambu- 

ngan dari Pola Umum Pembangunan National yang - 

hendak kita capai.
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Intcnsifikasi kegiatan tersebut merupakan lang- 

kah yang tepat untuk mencapai sasaran yang ki

ta harapkan, yaitu : pembangunan dan memanfa

atkan sumber alam bagi kesejahteraan manusia. 

ad. 2. Tekanan penduduk yang torus meningkat (faktor ma - 

nusia) :

a. jumlah penduduk yang besar dan angka pertambahan 

penduduk yang tinggi tiap-tiap tahun serta per- 

cepatan pembangunan untuk meraenuhi kebutuhan ma

syarakat telah menimbulkan beban yang berat ter

hadap lahan pertanian, lahan hutan dan sumber 

daya alam lainnya;

Tingkat kepadatan penduduk, torutama di Pulau
p

Jav/a yang sudah mencapai 700 orang/Km telah me- 

maksa penggunaan lahan-lahan yang menurut hukum 

dan persyaratan pengav/ctan tanah tidak diperbo- 

lehkan untuk suatu usaha pertanian dalam jangka 

waktu tertontu.

Di daerah jarang penduduk, perladangan dikerja- 

kan secara berpindah-pindah, pertanian lahan ke- 

ring dan perluasan areal pertanian dengan cara 

penebangan hutan-hutan menimbulkan tanah kritis 

yang selalu bertambah dari tahun ke tahun.

Untuk itu, perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan
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bagi masyarakat pedesaan ;

b, tingkat kepadatan petani (petani gurem), hasil 

data sensus tahun 1980 menunjukan bahwa terda

pat 11.000.000 petani yang memiliki lahan ku - 

rang dari 0,5 hektar ; 6.000.000 petani lahan- 

nya kurang dari 0 ,25 hektar ; dan 8.000.000 pe

tani tidak mempunyai lahan, dan kecenderungan 

jumlah petani gurem menjukan kurva naik tiap 

tahun.

Dalam masyarakat agraris, salah satu faktor 

penting adalah tersedianya luas lahan untuk per

tanian, disamping itu juga adanya :

1. ketrampilan bekerja ;

2. modal untuk ueaha ;

3. teknik - peralatan pengolahan, dan la- 

in-lain.

ad. 3. Faktor alam, daya dukung dan lingkungan hidup ;

a. pengurangan kepadatan penduduk (petani) akan da

pat mengurangi tekanan penggunaan lahan perta - 

nian. Untuk itu perlu diusahakan transmigrasi, 

Program Keluarga Berencana, dan diusaliakan un - 

tuk menciptakan lapangan keja baru di daerah pe

desaan dalara sektor di luar pertanian.

Misalnya saja yang sekarang sudah mulai berkem- 

bang yaitu perkembangan industri kecil dan jasa*
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Lapangan kerja baru itu harus diusahakan agar 

dapat memberikan pendapatan yang layak dan cu - 

kup untuk biaya hidup, sehingga orang tidak per

lu mencari tambahan pendapatan dari bertani. 

Orang akan merasa dapat hidup diluar sektor per

tanian, maka tidak perlu lagi memiliki sawah 

untuk pertanian.

Dengan domikian jumlah lahan pertanian sedikit 

demi sedikit dapat dikurangi* Ini penting untulc 

tetap menjaga kemampuan dan kelestarian bumi 

dan lingkungan hidup*

memberikan bekal ketrampilan melalui pendidikan 

teknik, kejujuran atau kerajinan yang sesuai de

ngan potensi sumber daya alam setempat, sehingc^ 

dapat memanfaatkan potensi alam secara tepat 

dan efision*

memberikan penyuluhan dan pembinaan certa peran 

aktif masyarakat dalam memelihara dan membina 

lingkungan hidup/'alam sekitarnya*

Akhirnya diharapkan partisipasi dari seluruh 

masyarakat khusucnya para petani di pedesaan 

untuk menjaga keav/etan dan kesuburan tanah un

tuk kita wariskan kepada generasi yang akan da- 

tang.
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN 5ARAN

1 • K_Gsim_nulan

Pada bab-bab di muka telah diuraikan secara sing - 

kat tentang latar belakang dan sejarah pertanian di Indo

nesia dimulai pada zaman VOC sampai dengan setelah kemer- 

dekaan Republik Indonesia.

Produk-produk hukum dibidang pertanahan yang pernah ada 

dan berlaku di Indonesia.

Disinggung pula beberap alasan bahv/a kepentingan petani 

merupakan pangkal tolak di dalam rangka penertiban tanah 

(pertanian) di Indonesia.

Cara-cara pengambilan tanah kelebihan dari luas ba

tas maksimum sesuai dengan ketentuan-ketentua yang berla

ku.

Akibat pengambilan tanah dari luas maksimum yang berkait- 

an erat dengan ganti kerugian juga telah dijelaskan, juga 

masalah pembagian tanah kepada petani yang berhak.

Dengan demikian, dapatlah saya mengambil suatu ke- 

simpulan sebagai berikut :

1. sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria no

mor 5 tahun I960 pada tanggal September 1960, 

maka berlakulah berbagai hukum pertanahan hasil 

karya Pemerintahan Kolonial Belanda yang jiwanya 

bersifat liberalisme dan kolonialisme yang pada
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prinsipnya untuk kepentingan perdagangan Pemerintah 

Jajahan, sehingga sangat merugikan rakyat (petani) 

di Indonesia*

2* di samping berlakunya peraturan-peraturan yang di- 

dasarkan atas hukum Barat, berlaku pula peraturan- 

peraturan dari hukum adat, sehingga hersifat dua - 

lisme.

Ini akibat dari politik hukum Pemerintah Jajahan 

pada v/aktu itu*

Kita masih ingat akan bunyi pasal 131 IS (Indische 

Staatsregeling), pada ayat 6 menyatakan, bahv/a ee- 

lama ordonansi mengenai hukum perdata sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2b itu belum ada, maka bagi o- 

rang-orang dari golongan bukan Eropa hukum adat me- 

reka tetap berlaku.

3. dengan diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria 

nomor 5 tahun 1960 pada tanggal ?J\ September i960, 

maka semua peraturan-peraturan di bidang hukum per- 

tanahan karya Pemerintah Jajahan dinyatakan tidak 

berlaku lagi*

Peraturan-peraturan tersebut yaitu ;

1. Agrarisch© Wet (3*1070-55) sebagai yang dimuat 

dalam pasal 51 "V/et op de Staateinrichting van 

Nederlands Indie" (S.1 925-¥f7) dan ketentuan da

lam ayat-ayat lainnya dari pasal itu ;
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2*a* "Domeinverklaring" tersebut dalara pasal 1 

"Agrarisch Besluit" (3. 1870-118);

* b. "Algemene Domeinverklaring" tersebut da - 

lam S. 1875-119a; 

c„ "Domeinverklaring untuk Sumatera" terse - 

but dalam pasal 1 dari S* 1874-94

d, "Domeinverklaring untuk Karesidenan Mena - 

do" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1877-55

e, "Domeinverklaring untuk Fesidentie Zuider 

en Ooster-afdeling van Borneo" tersebut - 

dalam pasal 1 dari S. 1688-58;

3. Keninklijk Besluit tangga.1 16 April 1872 no

mor 29 (S, 1872-117) dan peraturan pelakes - 

naannya;

4. Buku ke-11 Kitab Undang-undang HUkum Perdata 

Indonesia sepanjang yang mongenai bumi, air 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalam 

nya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hi- 

potik yang masih berlaku pada mulai berlaku- 

nya Undang-undang ini.

UUPA Nasionalmenjamin kepastian hukura di dalam 

pemilikan dan penguasaan tanah, nampak pada pa - 

sal 19 Undang-undang Pokok Agraria dan sebagai - 

realicasi dari pada pasal 19 Undang-undang Po - 

kok Agraria tersebut dikeluarkan Pera -

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEPENTINGAN PETANI SEBAGAI ... ENIK SETUOWATI



turan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pen- 

daftaran Tanah.

Dengan demikian, berlaku unifikaci hukum pertahah- 

an di Indonesia;

5# di dalam pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria 

tcntunya tidak sedikit dijumpai masalah-masalah - 

yang timbul, hambatan dan lain-lain.

Untuk itu di dalam gcrak pelaksanaannya perlu di- 

barengi pula dengan tenaga-tenagr trampil dan bor- 

itikad baik, sehingga Undang-undang Pokok Agraria 

dapat tercapai.

2• Saran - saran

1• Dengan adanya pcndistribusian tanah bekas kelebih

an dari luas maksimum kepada pemiliknya yang baru 

diusahakan kepastian hak sehingga pemilik yang ba

ru tersebut mcrasa aman di dalam mengusahakan ta - 

nah garapannya.

2. Peningkatan kegiatan dan loyalitas segenap apara- 

tur Landreform guna mencapai hasil yang diharap - 

kan,

3 . i-ieningkatkan usaha-usaha tindak lanjut pelaksanaan 

Landreform dalam bentuk pembinaan teknis dan sosi

al ekonomis kepada petani Landreform.

4. Menghindarkan praktek-praktek yang bertentangan - 

dengan Undang-undang Pokok Agraria, rasa keadilan
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dan kemanusiaan.

5. Memperbesar produksi dengan cara mendirikan kope- 

rasi dan bantuan kredit dengan bunga rendah.

6. Diperlukan hukum yang pasti dan konsisten seliingga 

dapat memberikan pengayoman kepada para petani - 

yang menguasai tanahnya.

7. Perlu adanya pengawasan yang kotat terhadap muta- 

ci-mutaci tanah pertanian untuk mencapai pemilikan 

tanah maksimum,

8. Meningkatkan produktivitas lahan per hektar, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan para 

pc tani,

9. Meningkatkan infensitas (kemampuan) tenaga kerja - 

di cektor pertanian, karena soktor portanian sam- 

pai saat ini masih cukup daya inampunya untuk me - 

nyerap tenaga kerja.

10, Meningkatkan dukungan yang tangguh terhadap usaha- 

usaha peningkatan kesejahteraan petani*

11. Meningkatan eknport produksi petani.
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