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KATA PENGANTAR

P uji dan eyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala rahmat dan hidayat-Nya karena saya te l  ah. 

menyeleaaikan str ip  s i  in i*  Dengan aeleaainya skripai i -  

n i ,  bagi saya, persoalan-peraoalan baru mulai timbul 

dan membentang d i depan aaya yang harua saya seleaaikan 

dengan bekal ilmu yang telah  aaya peroleh  aelama in i .

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi in i  

adalah, merapakan sal ah satu ayarat dari sekian banyak 

syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum studi d i f * -  

kultaa hukum in i  dapat d iak h iri dengan berhasil*

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa skripai ifii'm a- 

sih  jauh dari sempuraa untuk dapat dikatakan sebagai 

tu lisa n  yang b e m ila i  ilm iah. Juatru dal am ketidak sem- 

pumaan in i ,  aaya terdorong untuk b e la ja r  le b ih  g ia t daJa 

le b ih  banyak la g i .

Pada keaempatan in i  pula perkenankanlah saya me- 

nyatakan penghargaan yang setin gg i-tin gg in ya  dan rasa 

terima kasih saya kepada :

1 . bapak Soedalhar, S.H. selaku dosen. pembimbing 

dan penguji yang aenantiasa penuh pengertian 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan hingga saya dapat menyele-* 

saikan sk rip si in i 

2* bapak Wisnoe Soesanto, S.H. dan bapak Bnan, S.H.
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selaku dosen penguji yang telah berkenan menye- 

diakan waktu untuk menguji saya dal am memperta- 

hankan sk rip si in i ;

3* semua guru besar, dosen, dan asisten  dosen d i -  

lingkungan Fakultas Hukum U niversitas A ir ll  ang- 

ga yang te lah  membekali saya ilmu pengetahuan 

yang tidak t e m i la i  harganya selama saya kuliah 

d i Fakultas Hukum U niversitas A irllangga d i Su

rabaya;

4# semua pegawai Biro Administrasi Akademik Fakul

tas Hukum U niversitas A irllangga yang telah  

memberikan pelayanannya dan kepada semua pega*- 

wai perpustakaan k o lek si non-eksakta Universi

tas A irllangga yang telah  memberikan bantuan 

berupa f a s i l i t a s - f a s i l i t a s  pelayanan yang saya 

perlukan selama saya menyusun sk ripsi in i ;

5* semua in sta n s i-in sta n s i dan para kerabat d i de- 

sa^-desa Jiang saya jadikan tempat mencari data 

untuk penulisan sk rip s i in i ,  yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu, sayapun berkewajib- 

an untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar- 

besaraya.

Saya berharap agar sk rip s i in i  dapat bermanfaat 

bagi kepentingan dunia pendidikan pada khusuenya dan 

kepentingan masyarakat pada umumnya, meskipun saya me- 

nyadari bahwa sk rip s i in i  mengandung banyak kekurangan.
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Akhirnya saya menyadari sepenuhnya bahwa ekrip - 

s i  in i  masifch jauh. dari sempuma, untuk itu  saya dengan 

segala kerendahan h ati serta  merasa berterima kasih au- 

tas k r it ik  maupun saran demi keseapumaan skripsi in i .

Surabaya, September 1986 

L ilik  Y u lia ti
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BAB I 

PENDAHULUAN

1 . Permasalahan s Latar Belakang dan Rumusannya

Sal ah satu fak tor yang perlu k ita  sempumakan 

pelaksanaannya dal am rangka meningkatkan dan mensukses- 

kan pembangunan, y a itu , masalah pertanahan. Hal in i  se - 

ja lan  dengan tujuan pembangunan nasnonal, ya itu  untuk 

mewujudkan suatu masyarakat a d il dan makmur yang berda^ 

sarkan Pancasila d i dal am wadah Negara Kesatuan Repu- 

b lik  Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan 

berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bang- 

sa yang am an, tentram, dan sentosa.

Seperti telah  k ita  ketahui, bahwa tata kehidup

an rakyat d i dalam Negara Republik Indonesia in i adalah 

termasuk dalam susunan perekonomian yang b e rs ifa t  agra^ 

r is*  Dalam bentuk dan corak yang demikian in i  menyebab- 

kan masalah tanah merupakan faktor yang sangat meraegang 

peranan dalam rangka menunjang kelangsungan hidup bagi 

segenap warganya.

Hal la in  yang telah  k ita  ketahui mengenai Nega

ra Republik Indonesia adalah sebagian besar daxi pendu- 

duk Indonesia mata pencahariannya adalah dalam bidang 

pertanian, yang raengakibatkan tanah yang luas adalah 

sal ah satu fa k tor  yang mutlak*

Pertanian memegang peranan sentral dalam keh i-

1

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN ... LIUK YULIATI



2

dupan masyarakat dan negara. Hal in i dapat ditunjukkan 

dari sebagian besar penduduk di pedesaan yang memperta -̂ 

hankan hidup secara agraris , serta eumbangan sektor per- 

tanian pada devisa negara merupakan faktor penting d i 

samping sektor lairmya dalam perekonomian.

Mengingat a r t i  penting sektor pertanian bagi kehidupan 

dan perekonomian Indonesia, maka pemerintah sela lu  me- 

ngusahakan berbagai kebijaksanaan untuk menambah penda- 

patan daleun sektor pertanian dan ta ra f hidup petani.

Jika k ita  berbicara masalah pertanian, maka i -  

ngatan k ita  tidak terlepas dari permasalahan tanah itu  

se n d ir i, sehingga tanah tersebut merupakan sesuatu hal 

yang sangat v i t a l ,  karena tidak akan ada pertanian tan- 

pa adanya tanah.

Berbicara masalah tanah d i dalam suatu negara 

yangbercoraJc agraris seperti negara Indonesia in i ,  maka 

tentunya tidak terlepas dari usaha-usaha bagaimana agar 

tanah yang tersed ia  itu  d iolah  serta dimanfaatkan se

hingga nantinya dapat memenuhi harapan yang d i c i t a - c i -  

takan, ya itu  terwujudnya suatu kehidupan yang sejahtera 

serta  kemakmuran yang menyelinapi seluruh raJcyat. Agar 

pemanfaatan tanah sungguh-sungguh membantu usaha mening- 

katkan kesejahteraan rakyat serta  dalam rangka mewujud- 

kan keadilan s o s ia l , maka d i samping menjaga k e le s ta r i-  

annya perlu  dilaksanakan penataan kembali penggunaan, 

penguasaan, dan perailikan tanah.
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Dalam rangka penggunaan, penguasaan, dan pemi

lik a n  tanah k ita  juga harus menggiatkan kembali p41ak- 

sanaan landreform sehingga sesuai dengan kebutuhan dan 

keharusan yang perlu  k ita  tempuh demi rasa keadilan so- 

s ia l  dan demi pemanfaatan tanah yang sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran .rakyat bersama. Pengaruh landreform 

terhadap pertanian adalah aangat je la a , karena sal ah 

satu tujuan landreform adalah peningkatan p rod u k tifita s . 

Karena pemilikan tanah yang berkeping-keping pemilikan- 

nya ya itu  petani mi skin tidak mampu untuk memberikan 

input dan teknologi kadang-kadang tidak mungkin d ila k - 

sanakan, demikian pula pemilikan tanah yang lu as-lu as 

(grootgrondbezit) yang melampaui batas kemampuan untuk 

menggarap tanah itu  sen d ir i, akhimya produktifitasnya 

menjadi rendah, L ebih -lebih  apabila pemiliknya adalah 

absentee la n d lord s , maka penggarapan dan pengolahan ta - 

nah-tanahnya tanpa pengawasan langsung dari pemiliknya 

biasanya menjadi terlan tar atau menurun produksinya*^ 

Sejalan dengan pelaksanaan landreform f maka d i -  

keluarkanlah peraturan pelaksanaannya mengenai tanah 

absentee y a itu , PP nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelak 

sanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

khususnya pasal 3 yang kemudian diatur le b ih  lan ju t da-

1Ddwan Pimpinan Pg.sat Himpunan Kerukunan Tani 
Indonesia, Hasil Seminar Pertanahan, Jakarta, 1976, 

143.
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lam PP nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tam- 

bahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 3!ahun 1961#

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah merupakan pelaksa- 

naan dari aeas yang tersebut dalam pasal 10 Undang-un- 

dang Pokok Agraria (UUPA), bahwa pemilik tanah wajib 

mengerjakan sen d iri atau mengusahakan sendiri tanahnya 

secara a k t if .

Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan te rse 

but, maka banyak seka li tanah-tan ah yang menjadi tanah 

absentee, misalnya :

1 . karena berpindahnya tempat tinggal seseorang

ke kecamatan la in  sehingga tanahnya menjjadi ta 

nah absenteej

2. karena suatu pewarisan, misalnya A mendapat wa- 

risan  dari orang tuanya tetap i tanah warisan 

tersebut terleteJc d i luar kecamatan tempat tin g 

gal A. Jadi, tanah tersebut adalah tanah absen

tee .

Dan la in -la in n y a  yang masih banyak la g i tanali-tanah 

absentee yang te r ja d i sesudah berlakunya UUPA* Menurut 

pasal 3 PP nomor 224 tahun 1961 khususnya ayat 1 , maka 

tan ah-tanah tersebut dalam. jangka waktu tertentu  harue- 

lah  dilepaskan, atau s i  pem ilik pindah ke kecamatan l e -  

tak tanah tersebu t, sedangkan b i la  tidak dilepaskan, 

maka tanah yang bersangkutan akan diambil oleh  pemerin

tah yang kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang

4
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membutuhkannya. I s t i la h  diambil d i s in i bukan berarti 

bahwa, tanah tersebut akan d im ilik i oleh pemerintah, 

karena tidak mungkin pemerintah memiliki tanah tetap i 

pemerintah hanya menguasai sa ja . Jadi, yang dimaksud 

dengan diambil d i s in i adalah bukannya d im ilik i te ta p i 
pdikuasai*

Berdasar pada hal-hal tersebut d i atas, saya a- 

kan mencoba membahas sed ik it tentang tanah absentee 

khususnya yang mengenai masalah bagaimana pelaksanaan- 

nya dalam rangka larangan penguasaan tanah absentee, 

ya itu  yang berjudul TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGU

ASAAN TANAH ABSENTEE DI KECAMATAN SUKOLILO KOTAMADYA 

SURABAYA.

Berpijak dari hal tersebut d i atas, maka dalam 

penyusunan sk rip s i in i  perumueannya adalah sebagai ber- 

ikut :

1 * apakah yang dimaksud dengan tanah absentee te r 

sebut? ;

2. bagaimanakah pelaksanaannya terhadap tanah ab

sentee yang te r ja d i? ;

3 . ha l-hal apa sajakah yang menghambat dalam hal 

p e l aksanaanny a?.

Wawancara, dengan bapak Abdul Mu1 i s ,  Kepala Ba- 
gian D irektorat Agraria Prop* Jawa Timur, 16 September 
1985.

2
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2* Pen.jelasan Judul

Sesuaindengan judul sk ripsi in i ,  yaitu  Tinjauan 

Tentang Pelaksanaan Larangan Penguasaan Tanah Absentee 

Di Kecamatan Sukolilo Kotamadya Surabaya, maka dalam

hal in i  yang dimakaud dengan tanah absentee adalah ta -
\

nah yang ter le ta k  d i lu ar kecamatan tempat tinggal pe- 

miliknya*^ ^edangfcan yang dimaksud dengan penguasaan 
« 1 " ' 

d i s in i adalah dalam a r t i  menguasai dengan hak m ilik  
' \ 4 

maupun dengan hak-hak la in , misalnya dengan hak gadai,
■ ' Ahak sewa, dan la in  sebagainya*

Hal in i  menurut pasal 3 PP nomor 224 tahun 1961 adalah 

d ilaran g. Yang menjadi permasalahan d i s in i adalah ba- 

gaimanakah dengan tanah-tanah absentee yang te r ja d i 

setelah  peraturan-peraturan yang mengatur tentang ta 

nah absentee tersebut dikeluarkan, apakah benar-benar 

sudah dijalankan oleh  masyarakat ataukah belum*

Jad i, jelasnya dalam hal in i  yang akan saya ba- 

has adalah bagaimanakah prakteknya atau pelaksanaannya 

dalam hal larangan penguasaan tanah absentee yang dalam 

hal in i  khususnya d i Kecamatan Sukolilo Kotamadya Sura

baya yang dalam hal in i  bukan menonjolkan jumlahnya

6

i

-TCaria S* Sumardjono, Puspita Serangkum Aneka 
Masalah Hukum A graria. Andi O ffset," Jogjakarta, 1982
K 7 T T  :

^Eddy Ruchiyat, Pelaksanaan Landreform dan Jual 
Gadai Tanah, Armico, Bandung, 1983# h . 24.

ivi f L 1 
V K W V W A Z lA A i: 

VT̂ VEltSl i/.J AJUL̂ V
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te ta p i hanya mengemukakan keabsenteeannya aaja .

3« Alasan Pemilihan Judul

Pemilikan tanah absentee akan menimbulkan peng-
i  i

garapari yang tidak e fis ie n  dan dapat menimbulka^i sistem 

pemerasan. Seperti halnya tersebut dalam pasal 10 UUPA 

ditegaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mem- 

punyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya 

diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri seca^ 

ra a k t if  tanahnya dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

Sehubungan dengan itu  agar pemilik tanah dapat

secara langsung turut serta  dalam proses produksi, maka
i

syarat yang utama, ia la h , bahwa s i  pem ilik harus ber-

tempat tinggal dekat dengan le ta k  tanah yang d im ilik i-  

nya.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka tanah-: 

tanah absentee yang te r ja d i haruslah dilepaskan oleh  

pemiliknya dengan jalan  d iju a l ataukah s i  pemilik p in - 

dah ketempat le ta k  tanah tersebu t. Oleh karena sejak 

dikeluarkannya peraturan tentang larangan pemilikan ta 

nah absentee banyak sekali tanah-tanah. yang menjadi ta

nah absentee, maka sesuai dengan pasal 3 PP nomor 224 

tahun 19 6 1 , yang menyefeutkan bahwa tanah-tanah tersebut

5
UUPA dan Landreform Beberapa Undang-undang dan 

Peraturan HUKUM TANAH, Karyfi Bhaktl, Surabaya, 19o4» 
h. 5.
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harue dilepaskan, jik a  tidak dilepaskan maka tanah te r 

sebut akan diambil oleh  pemerintah yang kemudian akan
»

dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasar hal tersebut, mengapa saya memilih ju - 

dul sk ripsi TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGUASAAN TA

NAH ABSENTEE DI KECAMATAN SUKOLILO KOTAMADYA SURABAYA, 

hal in i  tidak  la in  karena saya ingin  mengetahui apakah 

peraturan-peraturan tersebut telah  dijalankan oleh ma

syarakat at auk ah belum?, jik a  belum hal-hal apa sajakah 

yang menyebabkan seseorang pem ilik tanah absentee dapat 

l o lo s  dari peraturan yang ada*

Di samping alasan yang tersebut d i atas, alasan 

yang paling utama mengapa permasalahan tersebut sengaja 

saya p i l ih  d i daerah Kecamatan Sukolilo Surabaya, kare

na hal in i  untuk mempermudah dan memperlancar saya me- 

lakukan p en elitian  guna mencari data untuk penulisan 

akripsi in i ,  Hal in i  adalah mengingat saya juga berdo- 

m is i l i  d i Surabaya.

Alasan lainnya adalah, mengapa saya memilih da- 

erah Kecamatan Sukolilo Kotamadya Surabaya karena d i 

daerah tersebut banyak sekali terdapat tambak-tambak 

yang menjadi incaran para pem ilik modal yang berada d i 

kota yang mengakibatkan terjad inya pemilikan tanah ab

sentee* Jad i, jelasnya daerah tersebut merupakan daerah 

yang sangat memberi kemungkinan timbulnya pemilikan ta 

nah absentee.
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4* Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan sk ripsi in i  pertama^tama adâ - 

lah  untuk membahas masalah prakteknya tentang larangan 

penguasaan tanah absentee dengan harapan agar dapat mem

berikan gambaran yang nyata mengenai masalah larangan 

penguasaan tanah absentee*

Tujuan selanjutnya adalah, saya akan meacoba 

memberikan beberapa saran yang ada hubungannya dengan 

pelaksanaan larangan penguasaan tanah absentee dengan 

raaksud agar dapat memberikan c it r a  yang le b ih  baik pa^ 

da pemerintah*

Tujuan yang la in  adalah, keinginan saya untuk 

mengembangkan pik iran  dalam bentuk tu lisan  yang mungkin 

berguna bagi bangsa dan negara.

5. M etodologi

a . Pendekatan masalah

Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi 

yang dibahas, maka penulisan sk ripsi in i  di&asarkan pa

da fakta atau kenyataan yang ada dalam prakteknya, dan 

dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang ada yang me- 

ngatur tentang larangan penguasaan tanah absentee serta  

pendapat para a h li d i bidang in i .

b . Sumber data

Penulisan in i mempergunakan data l it e r a tu r  yang
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ada khususnya yang membahas tentang tanah absentee, ju - 

ga kenyataan-kenyatan yang ada dalam prakteknyay

c . Prosedur pengolahan data

Berdasarkan data l it e r a tu r  kemudian dihubungkan 

dengan kenyataanyang ada atau prakteknya, semua data 

d ise le k s i menurut kegunaannya, untuk mendapatkan data 

yang tep at. Bata yang t e r p i l ih  dipakai untuk mengisi 

materi penulisan sk r ip s i, agar tujuan penulisan sk ripsi 

dapat terca p a i.

d. A n a lisis  data

Berpedoman pada sumber data d i atas, kesemua da

ta  yang t e r p i l ih  dipakai sebagai pedoman pembahasan mâ  

salah, dan dari h a sil am alisis kemudian d ita r ik  suatu 

kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut kemudian dapat 

diketengahkan saran-saran.

6 . Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan sk rip s i in i te r d ir i  dari 5 bab. 

Bab I adalah pendahuluan, yang merupakan pokok-pokok 

i s i  sk ripsi guna mengantarkan pada pembaca untuk le b ih  

memperlancar atau mempermudah dan segera dapat mengi- 

ku ti ke mana arah dari penulisan in i .

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanah 

absentee saya letakkan dalam bab XI, karena se^elum sa-
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ya membahas masalah yang dibahas, maka k ita  harus menge

tahui dahulu peraturan-peraturan yang ada yang mengatur

masalah yang dibahas, sebab dengan mengetahui peratur-
i

an-peraturan tersebut k ita  dapat mengetahui hal-hal

yang d ilarang, kewajiban-kewajiban, serta  hak-hak kita*
i

Pengertian dan la ta r  belakang terjadinya tanah 

absentee saya le ta k  an dalam bab I I I ,  karena dengan me

ngetahui pengertian dan la ta r  belakang terjadinya masar- 

1 ah yang dibahas, maka akan mempermudah k ita  untuk da

pat mengeterapkannya pada peraturan-peraturan yang ada, 

dan akan dapat mempermudah k ita  untuk memahami masalah 

tersebut*

Pelaksanaan larangan penguasaan tanah absentee 

saya letakkan dalam bab karena setelah  k ita  menge

tahui pengertian, la ta r  belakang terjadinya hal yang
1

dibahas, serta  peraturan-peraturan yang mengatur, maka 

saya akan mengemukakan bagaimanakah pelaksanaannya atau 

praktelmya dalam masyarakat. Hal in i  dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah peraturan-peraturan tersebut telah  

dijalankan secara e fe k t if  ataukah belum, begitu  juga 

dibahas tentang hal-hal apa sajakah yang dapat mengham- 

bat dalam hal pelaksanaannya*

Akhimya kesimpulan dan saran saya letakkan da

lam bab V atau sebagai bab penutup, karena setelah me- 

ngdtahui pengertian, peraturan yang mengatur, serta 

prak:teknya dalam masyarakat, maka akan dapat d ita rik  

suatu kesimpulan yang kemudian dari hal-hal yang tidak
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sesuai dengan peraturan yang ada atau dengan adanya pe- 

nyimpangan-penyimpangan, maka dapatlah dikemukakan sa~ 

ran-saran yang b e rs ifa t  membangun.

Sesuai dengan pertanggungjawaban sistem atika 

yang saya kemukakan secara berurutan bab demi bab, un

tuk mempermudah pemahaman permasalahan, tercapainya ke*- 

runtutan pemikiran dan ketepatan penulisan.

Dalam pertanggungjawaban sistem atika te r lih a t 

uraian bab pertama atau sebelumnya menjadi landasan un

tuk menguraikan bab selanjutnya. Di s in i dikemukakan 

dengan maksud untuk mempertegas batasan-batasan perma

salahan, serta  untuk menghindari kekaburan pembahasan 

permasalahan yang dibahas.
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BAB II

PERATURAN-PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG 

TANAH ABSENTEE

Dalam membangun masyarakat yang a d il dan makmur 

seperti apa yang menjadi c i t a - c i t a  suatu bangsa dan ne

gara, maka pemerintah haruslah mengeluarkan kebijakan- 

kebijakan dalam segala bidang, misalnya, dalam bidang 

pertanahan, pendidikan, perekonomian, dan la in  sebagai- 

nya yang semuanya itu  b e rs ifa t  membangun ke arah yang 

dicita^-citakan.

Pada dewasa in i ,  bidang pert an ah. an merupakan su

atu hal yang sangatlah rawan, oleh karena penduduknya 

semakin bertambah sedangkan tanah yang tersed ia  sangat

terbatas. Jadi, seolah-olah  tanah itu  menjadi semakin
i

sempit. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibuat- 

lah  kebijakan mengenai pertanahan.

Di Indonesia, dalam hal in i pemerintah telah  me

ngeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pertanahan khu- 

susnya tanah pertanian yang bertujuan untuk meningkat- 

katkan ta ra f hidup para petani agar mereka dapat menger- 

;jakan tanahnya dengan h a sil yang sesuai dengan apa yang 

mereka kerjakan serta  untuk memberantas tuan-tuan tanah 

yang sangat merugikan para petani k e c i l .

Hal in i  adalah perwujudan dari asas landreform , ya itu  

bahwa tanah pertanian harus dikerjakan send iri atau d i-
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usahakan send iri oleh  pemiliknya.

A''. Pasal 10 ay at 1 UUPA

"Ketentuan pasal 10 ay at 1 UUPA menyebutkan bahwa

setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak

ata'S tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjar*

kan atau mengusahakarmya sen d iri secara a k t if ,  dengan

mencegah cara-cara pemerasan.
\

Hal in i  b era rti bahwa, tanah.-tan ah pertanian 

tersebut haruslah diusahakan sendiri tidak boleh d ip e- 

kerjakan kepada orang la in . Kalaupun itu  ada misalnya

tanah m ilik  seorang pegawai negeri yang untuk persedia^i i
an hari tuanya mempunyai tanah pertanian d i luar keca

matan tempat tinggalnya dan oleh  karena dengan pekerja^-
i

annya itu  sehingga tidak mungkin dapat mengusahakarmya 

se n d ir i, kiranya harus dimungkinkan untuk terus memilik- 

i  tanah tersebut sehingga tanah tersebut boleh diserah- 

kan kepada orang la in  untuk dikerjakan, misalnya dengan 

p erja n jian  sewa, bagi h a s i l , dan la in  sebagainya*

Tetapi perja n jian  semacam in i dalam kenyataannya 

masih belum memadai, karena dalam prakteknya tanah-ta- 

nah pertanian yang dipekerjakan kepada orang la in  mi

salnya, dengan jalan  bagi h a sil terayata sangatlah me- 

rugikan para petani penggarap.

Hal in i  mempunyai dampak n e g a tif, ya itu  timbul 

pemerasan-pemerasan yang sangat dirasakan oleh  para pe-
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tan i penggarap yang tidak memiliki tanah pertanian sen- 

d i r i .  Oleh karena itu la h , dalam pasal 10 ayat 1 UUPA 

tersebut ditentukan bahwa setiap orang haruslah menger- 

jakan tanah pertaniannya send iri agar tidak te r ja d i pe- 

merasan-pemerasan.

Ketentuan‘pasal 10 UUPA tersebut adalah suatu a  ̂

sas yang pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan-pe- 

ngaturan le b ih  la n ju t.

B. PP nomor 224 Tahun 1961

Peraturan in i  merupakan pelaksanaan le b ih  lan ju t 

dari pada pasal 10 ayat 1 UUPA.

Mengenai tanah absentee terdapat dalam pasal 3# 

Pasal in i  melarang adanya pemilikan tanah absentee yâ ~ 

itu  tanah yang ter le ta k  di luar tempat tinggal pem ilik

nya. Hal in i  dilarang karena dapat menimbulkan pengga^- 

rapan yang tidak e f is ie n , misalnya, dalam hal pengawas- 

annya, oleh  karena tempat tinggalnya jauh maka e u lit  un-  

tuk mengawasinya, begitu  juga biayanya juga mahal.

Hal in i  juga dapat menimbulkan sistem pemerasan, 

karena jik a  orang kota yang memiliki tanah-tanah d i de- 

sa dengan s-endirinya tidak akan mengerjakan tanah itu  

sen d iri sehingga tanah tersebut diserahkan kepada orang 

desa untuk dikerjakan. In i bera rti bahwa para petani 

yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya men- 

dapat sebagian saja dari h a s il-h a s il tanah yang d ia  ker-
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3akan, sedang pem ilik tanah yang tinggal d i kota-kota 

yang kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian 

la in  dengan tidak perlu  mengerjakan sendiri tanahnya 

mendapat bagian pula,

Berdasarkan pada hal tersebut d i atas, perlu  pemilik 

tanah itu  bertempat tinggal d i kecamatan le ta k  tanah 

tersebu t, agar tanah itu  dapat dikerjakan sendfcri.

Bagi orang yang memiliki tanah berbatasan dae- 

rahnya dengan kecamatan tempat tinggalnya, maka d ia  ma- 

sih  mungkin memiliki tanah tersebut asal jaraknya me* 

raungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebu t. Dalam hal 

batasnya, hal in i  in i ditentukan oleh  pejabat yang b er- 

wenang di daerah itu  ya itu  pan itia  landrteform daerah 

tingkat I I  yang bersangkutan*

Pemilik tanah yang berpindah tempat atau mening- 

galkan tempat kediamannya selama 2 tahun berturut-turut 

diwajibkan memindahkan hak m ilik  atas tanahnya kepada 

orang la in  yang bertempat tinggal di kecamatan itu . 

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang se

dang menjalankan tugas negara, misalnya, ABRI atau o -
*

rang yang sedang menunaikan ibadah agama.

Bagi pegawai negeri dan pejabat-pejabat m ilite r  

serta  mereka yang dipersamakan dengan itu  boleh memi

l i k i  tanah pertanian aecara absentee, te tap i pemilikan- 

nya terbatas, ya itu  tidak boleh melebihi 2/5  dari luas 

makeimum tanah yang diperkenankan d i daerah yang-ber- 

sangkutan.
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Contoh : untuk daerah A luas maksimum yang boleh dimi

l i k i  oleh  penduduk adalah 10 ha. Menurut keten- 

tuan, mereka hanya boleh memiliki tanah absen

tee seluas 2/5 x 10 ha = 4 ha.

Jadi, 1 arangan-1 arangan tersebut jik a  tidak d i -  

penuhi, maka tanah tersebut akan dikuasai oleh  pemerin

tah dan untuk se|anjutnya akan dibagi-bagikan kepada 

mereka yang belum mempunyai tanah pertanian dan kepada
1

bekas pemilik tanah absentee tersebut akan diberikan 

ganti kerugian.

t Jadi, PP nomor 224 tahun XS61  mengatur tentang 

pembatasan-pembatasan adanya pemilikan tanah pertanian 

yang terleta k  d i luar kecamatan tempat tinggal pem ilik

nya, te tap i dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa ke- 

tentuan tersebut tem yata  masih dipandang perlu  untuk 

disempumakan, sedang penyempumaannya dari peraturan 

tersebut adalah PP nomor 41 tahun 1964.

0.. PP nomor 41 Tahun 1964

Peraturan in i  merupakan penyempumaan dari PP 

nomor 224 tahun 1961 ya itu  mengenai Pelaksanaan Pemba- 

gian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan tam- 

bahan tersebut terdapat dalam pasal 3a sampai dengan e.

Dalam pasal 3 a menyebutkan bahwa, bagi pem ilik 

tanah pertanian yang berpindah tempat kediaman atau me- 

ninggalkpn tempat kediamannya ke luar kecamatan tempat

M  I L
PBRPUGTAkIAAK  

TIEEVERSITAS AlRLANUtVi™ 
S U K A B A Y A ___
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le ta k  tanah itu  selama 2 tahun berturut-turut sedanglcan 

d ia  melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, 

maka dalam waktu 1  tahun terhitung sejak berakhirnya 

• jangka waktu 2 tahun tersebut d i atae diwajibkan untuk

memindahkan hak m ilik  atas tanahnya kepada orang la in
i
yang bertempat tinggal d i kecamatan letak  tanah terse*• i
but. Sedangkan jik a  d ia  tidak melaporkan kepada pejabat

i
yang berwenang, maka dalam waktu 2 tahun sejak d ia  me- 

ninggalkan tempat kediamannya, wajib untuk memindahkan
*

hak m ilik  atas tanahnya kepada orang la in  yang bertem

pat tinggal d i kecamatan le ta k  tanah itu*.

Seorang pegavai negeri dan anggota angkatan ber- 

sen jata  serta  orang yang dipersamakan dengan mereka 

yang mempunyai tanah absentee, dalam waktu 1  tahun se- 

te lah  d ia  berhenti dalam menjalankan tugasnya d ia  harus 

pindah ke kecamatan le ta k  tanah tersdbut. Jangka waktu 

satu tahun tersebut dapat ’diperpanjang oleh  menteri ew 

graria  b i la  ada alaean-alasan yang wajar.

Ketentuan in i  juga berlaku bagi seseorang yang 

memiliki tanah absentee yang diperolehnya dari warisan. 

M isalnya, pembagian warisan atas tanah tersebut menjadi 

suatu sengketa sehingga dalam waktu satu tahun tersebut 

pembagian warisan tersebut belum se le sa i, maka dengan 

sendirinya kewajiban-kewajiban atas tanah tersebut be

lum dapat d iselesa ikan .

Juga tidak boleh memindahkan hak baru atas tanah
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pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersang- 

kutan memiliki bidang tanah di. luar kecamatan tempat 

tin gga l nya.

D* PP nomor 4 Tahun 1977

Peraturan in i  merupakan peraturan khusus bagi 

para pensiunan pegawai negeri yang mempunyai tanah ab

sentee pada saat iaulai berlakunya PP nomor 224 tahun 

1961.

Yang dimaksud dengan pegawai negeri dalam PP in i 

adalah, mereka yang digolongkan sebagai pegawai negeri 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU nomor 8 tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3041).

Dengan demikian raeliputi para pegawai negeri s ip i l  (pu- 

sat dan daerah), para anggota ABRI, serta  para pensiun

an pegawai negeri s ip i l  atau ABRI asal mereka menjadi 

Korps Pegawai Negeri.^

Seorang janda pegawai negeri dan janda pensiunan 

pegawai negeri selama tidak menikah la g i  dengan seorang 

bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri juga 

diperlakukan PP tersebut, Begitu juga dengan karyawam 

dan pensiunan karyawan yang teebelum berlakunya UU nomor

19

^UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Ten
tang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 1 jo  2.
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8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dipersama- 

kan dengan pegawai negeri dan pada saat mulainya berla^- 

ku UU itu  d ia  sudah memiliki tanah absentee (gu n ta i).

Dalam PP in i  d iatur pula tanah-tanah pertanian 

m ilik  para pensiunan pegawai negeri secara guntai yang 

, te la h  dilqkasai oleh  pemerintah, tetap i belum dibagi-bar- 

gikan kepada para petani menurut ketentuan PP nomor 224 

tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280). 

Tanah-tanah tersebut akan dikembalikan kepada para pe

m iliknya yang seluas d im ilik inya secara absentee menu

rut ketentuan PP i n i ,  ya itu  seluas 2/5 maksimum untuk 

daerah tingkat II  yang bersangkutan. Sedangkan jik a  dia 

sudah berpindah ke tempat le ta k  tanah tersebu t, maka 

tanah yang akan dikembalikan seluas maksimum dari dae

rah yang bersangkutan.

Tanah-tanah yang sudah dibagi-bagikan sesuai de

ngan peraturan-peraturan yang berlaku tidak dikembali

kan, te ta p i para pensiunan pegawai negeri bekas pem ilik 

d ib e r i p r io r ita s  utama untuk memperoleh ganti rugi dari 

pemerintah.

Bilamana mungkin, ganti kerugian tersebut dapat 

dilaksanakan secara langsung antara penerima r e d is t r i -  

busi tanah dengan bekas pem ilik tanah absentee.
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BAB I I I

PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA 

TANAH ABSENTEE

A* Pengertian Tanah Absentee

Sebelum k ita  melangkah. leb ih  jauh dalam pen u lis- 

an in i ,  marilah k ita  bahas te r leb ih  dahulu tentang pe- 

ngertian  tanah absentee itu  sen d iri.
j

I s t i la h  absentee sebenaraya berasal dari bahasa
(

la t in ,  ya itu  "absene, absentis" yang b era rti tidak hâ -
7d ir  d i tempat d i mana seseorang harus ada.

Dalam lapangan agraria , penggunaan kata absentee 

b e ra r t i ketidak hadiran seseorang atau tuan tanah d i 

tempat tanahnya sehingga susah untuk penarikan pajak 

atau tanah tidak dipergunakan untuk produksi sebenarnya 

kareAa kurang mendapat perhatian dari tuan tanah te rs e -
Q

but atau hasilnya dihabiskan d i luar daerah tersebut.

Dalam ensiklopedi Umuro, tanah absentee diartikan 

sebagai tanah atau sawah yang pemiliknya bertempat

"^Ensiklopedi In d ., J i l .  I ,  Ich t ia r  Baru, Yogja^ 
karta , I 960, h ./6 1 .

^ Ib id .
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tin gga l di luar daerah kecamatan letak  tanah itu . Dengan 

demikian, ia t i la h  absentee dapat diartikan sebagai t i 

dak hadir.

Yang diniaksud dengan tidak hadir d i s in i adalah, bahwa 

s i  pem ilik tanah tidak berada di tempat letak  tanah te r 

sebut.® ' i

Dalam PP nomor 224 tahun 1961, pengertian tanah 

absentee d iartikan  sebagai tanah yangv. d im ilik i atau d i -  

kuasai oleh seseorang yang letak  tanahnya tidak satu. 

kecamatan dengan tempat tinggal s i pem ilik.^

Dari pengertian-pengertian is t i la h  absentee te r 

sebut d i atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ta -̂ 

nah absentee b era rti tanah yang d im ilik i atau dikuasai 

oleh  seseorang yang bertempat tinggal d i luar kecamatan 

dari le ta k  tanah yang dim ilikinya seperti apa yang te r 

sebut dalam PP nomor 224 tahun 1961.

Pemilikan tanah yang demikian in i ,  d i Indonesia 

d ilarang, karena dengan memiliki tanah d i luar kecamat

an tempat tin ggal s i  pem ilik akan menimbulkan pengga^- 

rapan yang tidal: e fis ie n  bahkan dapat te r ja d i tanah 

tersebut tidak digarap sen d iri oleh pemiliknya.

Yang perlu  diingat d i s in i , adalah tanah yang 

d ilarang untuk d im ilik i tersebut hanyalah khusus untuk

22

o
"Ensiklopedi Umum", Yayasan Kanisius, Yogjakar- 

ta , 1973 , h. 10 . :

P̂P nomor 224 Tahun 1961, Pasal 3*
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tanah pertanian sa ja .

Apa yang dimaksud dengan tanah pertanian itu  

sendiri ?

Yang dimaksud dengan tanah pertanian adalah se- 

p e r t i apa yang termuat dalam b u tir  5 Instruksi Bersama 

Menteri Dalam Negeri Dan Daerah Dengan Menteri A graria1 

Tanggal 5 Januari 1961 nomor Sekra 9 /1 /12  Tentang Pe- 

laksanaan .Perpu Nomor 56 Tahun I960 Tentang Penetapan 

luas tanah pertanian, ya itu  :

Butir 5 b :

Yang dimaksud dengan "tanah pertanian?, ia lah  juga 
semua tanah ,perkebunan, ta/nbak atau perikanan, ta
nah penggembalaan ternak, tanah belukar bekas l a -  
dang dan hutan yang menjadi tempat mata pencahari- 
an bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian 
adalah semua tanah yang menjadi hak orang, se la in - 
tiya tanah untuk perumahan dan perusahaan* B ila  atas 
sebidang tanah luas b e rd ir i rumah tempat tinggal 
seseorang, maka pendapat setempat itu lah  yang mentu- 
kan berapa luas bagian yang dianggap halamag rumah, 
dan berapa Jrang merupakan tanah pertanian.

B. Latar Belakang Terjadinya Tanah Absentee

Sudah k ita  ketahui bersama bahwa d i kote^kota 

besar, tanah semakin lama semakin terasa kelangkaannya, 

begitu  juga harganya semakin lama menjadi semakin t in g - 

g i .  Sebagai akibat dari hal tersebut, masyarakat yang

^ UUPA dan LANDREFORM Beberapa Undang-undang dan 
Peraturan HUKUM TANAH,. Karya Bhakti, Surabaya, 1984# 
h. 89.
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berpenghasilan tin g g i banyak membeli tanah-tanah perta^ 

nian di daerah-daerah pedalaman. Tanah-tanah tersebut 

bervariasi per^ggunaannya, yang je la e  tanah pertanian 

tersebut tidak dikerjakan sendiri olehnya tetap i tanah 

tersebut hanya sebagai barang dagangan atau hanya Bfiba- 

gai barang simpanan9 karena dengan perbuatan semaoam i -  

n i mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-be- 

eam ya.

Femindahan hak yang demikian in i  sudah menjadi 

praktek sehari-h ari sehingga banyak tanah-tanah d i dae

rah yang sudah terlepas dari pemilik lama (petani ke- 

c i l )  yang kemudian jatuh ke tengan pem ilik baru ya itu  

orang-orang yang berduit yang pada umumnya sudah mempu

nyai mata pencaharian la in ,

Hal in ila h  yang dapat menimbulkan pemilik an ta

nah absentee. Adapun fa k tor-fa k tor  la in  yang menimbul

kan terjjadinya pemilik^n tanah absentee adalah s 

1* Tanah absentee yang te r ja d i karena berpindahnya tem

pat kediaman pem ilik tanah ke kecamatan la in ,

Oontoh : A tin ggal d i kecamatan X, dan d i kecamatan 

X in i  d ia  mempunyai sebidang tanah, Kemudi

an d ia  pindah ke kecamatan la in  yaitu  keca

matan Y. Dengan sendirinya sebidang tanah 

yang masih berada d i kecamatan X tersebut 

akan ditinggalkan oleh A, yang menyebabkan 

le ta k  tanah tersebut berada d i kecamatan
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la in  dari tempat tinggal A 

Hal in ila h  yang menimbulkan pemilikan tanah ab

sentee, kecuali jik a  d ia  (A) sebelum pindah ke kecamat- 

an Y te lah  memindahtangankan hak atas tanahnya kepada 

orang, la in  yang berada di kecamatan X. Tetapi yang men- 

ja d i masalah. d i s in i adalah, dalam hal pemindahan hak 

atas tanahnya adalah s u l i t ,  karena dalam hal jual b e l i  

tanah pada unmmnya memakan waktu yang r e la t i f  lama, ee- 

hingga jik a  pem ilik tanah harus segera pindah ke keca- 

raatan la in , maka te r ja d i pemilikan tanah secara absen

tee#

2* Tanah absentee yang te r ja d i karena pewarisan.

Contoh : A yang bertempat tinggal d i kecamatan X mem

punyai seorang anak, yaitu  B yang bertempat 

tinggal di kecamatan Y. Beberapa tahun kemudi

an A meninggal dunia, sehingga tanah tersebut 

menjadi harta warisan dan harta warisan te rse 

but diwariskan pada B. Oleh karena tanah te r 

sebut berada d i kecamatan X yang berlainan de

ngan kecamatan tempat tinggal B ya itu  d i keca

matan Y, maka dengan sendirinya tanah itu  men- 

ja d i tanah absentee*

3* Tanah absentee yang te r ja d i karena letaknya berbatas- 

an dengan keoamatan tempat tinggal pemiliknya*

Contoh : A bertempat tinggal d i kecamatan X, d ia  pu- 

nya sebidang tanah yang ter le ta k  d i kecamat

an Y, te ta p i tanah tersebut ter le ta k  dian-
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tara perbatasan kecamatan X dan kecamatan 

Y. Hal in i  dapat menjadi tanah absentee 

jik a  oleh  pejabat yang berwenag dinyatakan 

tidak mungkin untuk digarap sendiri oleh  

pemiliknya, maka tanah tersebut akan men

ja d i tanah absentee*

Tanah absentee yang te r ja d i karena pemiliknya sedang 

. menjalankan tugas*

Tanah yang d im ilik i oleh seseorang yang sedang men

jalankan tugati negara, misalnjfa, pergi dinas ke lu 

ar n egeri, menunaikan ibadah h a ji , dan la in  sebagai- 

nya juga dapat menjadi tanah absentee jik a  mereka 

tidak memenuhi syarat-syarat yang telah  ditetapkan. 

Contoh : A oleh  karena pekerjaannya, d ia  ditugaskan

oleh  negara ke luar negeri, sedangkan d i In

donesia d ia  mempunyai sebidang tanah yang 

ter le ta k  d i tempat tinggalnya. Dengan demi- 

ki&n tanah tersebut ditinggalkannya, yang 

dalam hal in i  dapat menjadi tanah absentee* 

Tetapi oleh  karena hal tersebut merupakan 

kekecualian tanah absentee, maka dia boleh 

memiliki tanah tersebu t. Artinya, tidak 

terkena larangan pemilikan tanah absentee 

dengan syarat luas tanah tersebut tidak bo

leh  le b ih  dari 2/5 x luas maksimum dari da- 

daerah yang bersangkutan.
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Tetapi d i s in i tanah yang d im ilik i oleh  A 

le b ih  dari 2/5 dari daerah yang bersangkut- 

an, sedangkan d ia  tidak melepaskan atau 

menjual kelabihan dari luas yang diperbo- 

lehkan. Tanah kelebihan yang harus d ilep a s- 

kan in ila h  yang menjadi tanah absentee. 

Tanah absentee yang te r ja d i karena ABRI atau pegawai 

negeri yang sebelum pensiun membeli tanah leb ih  dari 

yang diperbolehkan.

Dalam hal in i  ABRI atau pegawai negeri yang sebelum 

pensiun boleh memiliki tanah d i luar kecamatan, te 

tap i sebatas yang telah  ditentukan ya itu  2/5 dari 

luas maksimum daerah yang bersangkutan. Tetapi apa- 

b i la  mereka membeli tanah le b ih  dari yang telah  d i

tentukan tersebut f maka tanah tersebut harus d i l e -  

paskan.

Cojitoh i A seorang pegawai n egeri. 2 tahun sebelum

pensiun dia membeli sebidang tanah d i keca

matan Y seluas 5 ha. Luas maksimum daerah 

Y adalah 10 ha* 

i Jad i, d ia  hanya boleh memiliki tanah d i ke

camatan Y seluas 2/5 x 10 ha = 4 ha.

Dengan demikian, A mempunyai kelebihan ta 

nah 1 ha. Hal in ila h  yang menyebabkan tim - 

bulnya pemilikan tanah absentee. Jadi, ke

lebihan 1  ha tersebut harus dilepaskan.
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6 . Tanah absentee yang te r ja d i karena adanya hak kuasa 

mutlak,

Apakah sesimgguhnya yang dimaksud dengan surat kuasa 

mutlak itu  ?

Yang dimaksud dengan kuasa mutlak adalah, surat ku

asa yang d i dalamnya mengandung unsur tidak dapat 

d ita r ik  kembali oleh  pemberi kuasa. 11  

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembuaten akta 

kuasa mutlak dapat dilakukan dengan mudah, cukup 

dibuat oleh  n otaris  sa ja . Bahkan dapat dibuat oleh  

para fihak saja dalam £entuk akta di bawah tangan 

yang kadang-kadang d ise r ta i le g a lis a s i  dari kepala 

desa dan camat setempat,

Pada umumnya, d i dalam suatu akta kuasa mutlak sela^ 

lu  mengandung beberapa unsur pokok, ya itu  s

1 * pemberi kuasa tidak dapat menarik kembali 

kuasa yang telah  diberikan kepada penerima 

kuasa;

2, pemberian kuasa m eliputi segala tindakan hu

kum baik yang mengenai pengurusan maupun 

yang mengenai pemilikan tanah,

Dengan adanya Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 

Tahun 1961 bahwa, setiap pembeli tanah diperbolehkan 

mendapat surat kuasa mutlak atas tanah itu  dari penjual

11Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
1982, Dikfcum KEDUA.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN ... LIUK YULIATI



sampai s e r t if ik a t  jual b e l i  dikeluarkan oleh  dinas agrar- 

r,ia. Hal in i  dimaksudkan agar para pembeli terlindung 

dari ulah para penjual yang curang, sebab untuk menda- 

patkan s e r t i f ik a t ,  pem ilik tanah yang baru harus menung- 

gu lama. Tetapi tem yata  mqksud tersebut disalahgunakan 

untuk makaud membeli tanah secara terselubung.

Oleh karena pecyalah gunaan Pdraturan Menteri A- 

garia  tersebut semakin mengkhawatirkan, maka sejak 6 

Maret 1982 dihentikan oleh  Menteri Dalam Negeri dalam 

instruksinya onmor 14 tahuh 1982. Menurut instruksi 

" tersebut penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak 

atas tanah d ilarang. Penggunaan kuasa mutlak d in ila i  

sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggang- 

gu usaha penertipan status dan penggunaan tanah.

29

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN ... LIUK YULIATI



30
BAB IV:

PELAKSANAAN LARANGAN PENGUASAAK 

TANAH ABSENTEE

!•  Larangan Penguasaan Tanah Absentee Dalam Prakteknya 

d i Kecamatan Sukolilo Kota Madya Surabaya

Seperti telah k ita  ketahui bersama, bahwa Indo-i
nesia adalah negara yang berdasar atas Pancasila dan 

UUD#45. Dalam UUD'45 diatur tentang p o lit ik , ekonomi, 

s o s ia l, budaya, dan la in  sebagainya. Dalam lapangan e- 

konomi, dapat k ita  lih a t dalam pasal 33 ayat 3 UUD'45 

yang menyebutkan bahwa "Bumi, a ir , dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
ndipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat •

Dalam hal in i  bukan b era rti bahwa, negara seba^ 

gai pem ilik tanah, te tap i negara hanya bertindak seba

gai organ isasi kekuasaan dari seluruh rakyat yang ber

tindak selaku badan penguasa.

Is t i la h  dikuasai d i s in i ,  negara sebagai organi

sa si kekuasaan dari bangsa Indonesia yang d iberi vsrewe-

nang untuk mengatur se.suatu yang berkenaan dengan ta*- ‘ . 
1 2nah. Wewenang yang diberikan kepada penguasa d i bidang 

agraria  in i harus diarahkan supaya tercapai suatu tu ju 

an, ya itu  untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebe-

12Maria S. Sumardjono, op. c i t # f h# 11.

M I  L I 11
__ PERPUSTAKAAN

•BOVERSITAS AIRLANOOA'* 
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sar-besarnya dalam rangka mencapai masyarakat yang ad il 

dan makmur.

Sejalan dengan pengawasan dan perlindungan yang 

akan dilakukan oleh  penguasa dapat d ilih a t  dari keteni 

tuan-ketentuan yang mengemukakan adanya larangan pengu

asaan atas kehidupan dan pekerjaan orang la in  yang me- 

lampaui batas, karena hal in i  i.bertentangan dengan asas 

keadilan sos ia l dan p eri kemanusiaan.

Dalam lapangan agraria , pada dewasa in i banyak 

te r ja d i pemerasan dan penghisapan-penghisapan terhadap 

rakyat k e c i l .  Hal in i  dapat k ita  l ih a t  misalnya pada 

pemilikan tanah absentee 3uga dapat menimbulkan peme

rasan*

Sejalan dengan hal tersebu t, maka mendorong pemerintah 

untuk segera melaksanakan tindakan dalam hal pengambil- 

an tanah absentee agar tercapai kemakmuran rakyat yang 

sebesar-besam ya.

Oleh karena itu , perangkat desa dituntut harus 

b erp a rtis ip a s i dalam mengawasi mutasi tanah pei'tanian 

atau pemindahan hak m ilik  atas tanah pertanian d i wila^ 

yahnya masing~masin|ig yang dapat mengakibatkan tim bul- 

nya pemilikan tanah absentee.

Di daerah Kecamatan Sukolilo khususnya di Desa 

Keputih dan Desa Kejawan Putih Tambak sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani 

tambak. Sebagai seorang petan i, tentunya mereka mengi-
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inkan mempunyai sebidang tanah yang lu a s , ka£ena dengan 

memiliki tanah yang luas akan tercapailah keinginan me

reka untuk raeningkatkan ta ra f hidupnya.

Dalam hal pengolahan tambak, jik a  k ita  dapat me- 

ngolahnya, maka hasilnya akan sangat t in g g i- Jadi, ke- 

untungannya dapat b erlip a t ganda. Hal tersebutlah yang 

menjadi incaran para pem ilik modal yang ber&da d i kota- 

kota , sehingga raenyebabkan tanah-tanah tambak yang d i

m ilik i o leh  penduduk setempatss&fcu demi satu akan b er- 

a lih  pemilikannya kepada para pemilik modal y&ng bera

da d i kota^kota,.

Setelah para pem ilik modal yang berada di kota 

membeli tanah-tanah tersebu t, mereka tidak mengerjakan 

sen d iri tanahnya tetap i mereka mempekerjakan tanah te r 

sebut kepada penduduk setempat dengan sistem bagi ha- 

s i l .  Jad i, d i s in i yang menjadi penggarap atas tanah 

tersebut justru  penduduk setempat dengan sistem bagi 

h a s il yang ternyata apa yang diterim a oleh  penggarap 

jauh le b ih  k e c il  b ila  difcandingkan dengan s i  pemilik 

modal atau tambak yang hanya menunggu hasilnya sa ja  tan- 

pa mengerjakannya sen d ir i.

J e la s , bahwa d i s in i te r ja d i ketidak adilan kar- 

rena hanya dengan memiliki tanah sa ja  tanpa mengerjakan 

sen d iri s i  pem ilik tersebut memperoleh bagian yang jauh 

le b ih  besar b i la  dibandingkan dengan s i  penggarap yang 

setiap  harinya bekerja hanya memperoleh sebagian k e c il
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sa ja .

Dengan demikian, yang tetap beruntung adalah s i

pem ilik modal, sedangkan yang tetap menddrita adalah s i

p etan i. Hal in i  adalah geperti apa yang diungkapkan o -
1  ̂le h  salah seorang penggarap tambak d i Desa Keputih. J  

Jika hal tersebut berja lan  terus menerus, maka satu 

persatu tanah-tanah tersebut akan terlepas dari tangan 

pemiliknya dan akan berpindah ke tangan orang-orang ko- 

ta  yang pada umumnya telah  memiliki mata pencaharian 

la in .

Hal tersebutlah  yang merupakan efek atau akibat 

daripada pemilikan tanah absentee, sedang yang tetap 

mendarita adalah s i  petani yang tidak memiliki tanah 

se n d ir i.

Yang menjadi permasalahan d i s in i ,  adalah menga -̂ 

pa s i  pem ilik tanah absentee tersebut sarapai dapat l o -  

l o s  dari peraturan pemilikan tanah absentee. Hal in i  

tidak la in  karena adanya penyelundupan-penyelundupan 

hukum untuk menerobos peraturan yang ada.

Pada umumnya cara terselubung yang mereka per- 

gunakan d i s in i ,  adalah dengan cara jual b e l i  d i bawah 

tangan untuk mengelabuhi petugas landreform. Di daerah 

in i  jual b e l i  tanah dilakukan tanpa m elalui pajabat 

pembuat akta tanah, te ta p i hanya dilakukan dengan hanya

JWawancara, dengan penggarap tambak di Desa Ke
putih , 4 Oktober 1985*

1 1
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disaksikan oleh  beberapa orang saksi sa ja . Jad if dalam 

hal in i  pembayarannya hanya dengan diberikan kwitansi 

sa ja .

A bertempat tinggal d i Kecamatan X.

B bertempat tinggal d i Kecamatan Y.

Kemudian B ingin  membeli tanah m ilik  A. Oleh kare

na tempat tinggal B d i luar kecamatan A tempat l e 

tak tanah tersebu t, makaifijika jual b e li  tersebut 

dilakukan dihadapan PPAT, maka tidaklah mungkin 

karena akan terkena peraturan yang ada.yaitu pemi

lik an  tanah absentee, sehingga untuk menghindari 

peraturan tersebut jual belinya dilakukan d i bawah 

tangan yang hanya diketahui oleh para fihak sa ja  

dan beberapa orang saksi saja ,

Dari hal tersebut d i atas, dapat d ilih a t bahwa 

dengan terjad in ya  jual b e l i  d i bawfeih tangan tersebut, 

maka menurut hukum adat tanah tersebut bera lih  pem ilik

annya ke tangan s i  pem ilik baru yaitu  B. Dengan adanya 

pemilikan tanah oleh  B yang bertempat tinggal di Keca -̂ 

matan Y yang berada d i luar kecamatan le ta k  tanah te r 

sebut, maka tanah tersebut te lah  menjadi tanah absen

tee* Sebagai contoh d i daerah in i yang melakukan jual 

b e l i  di bawah tangan dan mengakibatkan pemilikan tanah 

absentee adalah, A yang mempunyai tanah d i Desa Keputih 

Kecamatan Su kolilo  kemudian d i jual dan d ib e l i  oleh  B 

yang bertempat tin ggal d i Gresik. Dengan adanya pemin-
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dahan pemilikan tanah tersebut, maka tanah tersebut 

menjadi tanah absentee*

Dari seg i hukumnya juga dapat dipertanyakan : 

Bagaimanakah pelaksanaannya dari pasal 19 PP nomor 10 

tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan 

bahwa setiap  perjan jian  yang bermaksud memindahkan hak 

atas tanah (misalnya dalam bentuk jual b e l i ,  hibah, 

tukar menukar) harus dibuat dengan suatu akta oleh  dan 

dihadapan pejabat pembuat akta tanah ?

Temyata hal in i  juga belum dilaksanakan secara 

konsekuen, apabila PP nomor 10 tahun 1S61 dan semua 

peraturan serta  instruksi yang telah  disebutkan d ila k 

sanakan dengan konsekuen, maka paling tidak akan mence- 

gah terjad inya  tanahj.absentee. Terlebih la g i  apabila 

jual belinya dilakukan dihadapan PPAT pengurusan serti«- 

fikatnya segera dilakukan.

Bersamaan dengan itu , dengan terjad inya  perge-

seran pem ilik , penguasaan hak atas tanah dengan jalan

jual b e l i  d i bawah tangan akan menjurus ke arah akumu-

l a s i  pemilikan tanah dan atau pemusatan penguasaam hak

atas tanah d i tangan sekelompok ora^g tertentu# Perkem-

bangan in i ,  jik a  dibiarkan berlangsung terus menerus

akan mengakibatkan semakin melebamya ketimpangan struk-

tur pemilikan atay. penguasaan hak atas tanah pertanian

d i pedesaan.i
Dengan semakin melebamya ketimpangan struktur
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agraia d i pedesaan, maka je la s  akan membawa kekehidupan

ekonomi ke arah yang semakin tidak raenentukan bagi pa^
i

ra petani penggarap* Mereka bekerja aemata-mata hanya 
i

terdorong untuk keinginan menyembung hidup, tanpa beru- 

saha untuk le b ih  menaikkan p rod u k tifita s .

' Dan pada g il ir a n  ‘selanjutnya akan menghambat program 

produksi pangan yang sampai pada 8&a$ in i  merupakan sa- 

lah  satu tema pokok dalam proses pembangunan yang seka -̂ 

l ig u s  menunjukkan pula semakin berkurangnya a rti fungsi 

s o s ia l daripada tanah pertanian*

Dengan adanya hal tersebut di atas, maka petu- 

gas landreform akan sangat s u lit  untuk mencari data ta^ 

nah* Untuk mengontrol dan m eneliti praktek-praktek pe

laksanaan landreform seperti apa yang tersebut d i atas, 

camat kepala wilayah dan kepala desa sebagai aparat de- 

sa sangat memegang per an an. Adapun perana camat dalam 

bidang in i baik kewenangan maupun kewajibannya antara 

la in  d iatur dalam peraturan yang diuraikan sebagai ber- 

ikut :

A* Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 jo  No

mor 263 1964, camat bertugas selaku ketua pa- 

n it ia  landreform kecamatan :

1 . membantu memperlancar pelaksanaan landreform ;

2. melaksanakan in stru k si-in stru k si dari p a n it i-  

a landreform daerah tingkat I I ;

3* memberikan u su l, saran-saran, pertimbangan-
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pertimbangan, serta laporan kepada pan itia  

landreform daerah tingkat II  mengenai pelaksa- 

naan landreform d i daerahnya;

4 » memberikan bimbingan dan pedoman-pedoman pe

laksanaan tentang penyelehggaraan landreform 

kepada pan itia  landreform desa.

B. Pedoman Menteri Pertanian dan Agraria Nomor I I I  ta

hun 1963 bab "mennituskan" angka I I  , camat bertugas :

Membantu pan itia  landreform daerah tingkat I I  da

lam pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan 

pasal 3 ayat 1 PP nomor 224 tahun 1961, tentang 

mengalihkan hak atau pindah ke kecamatan le ta k  ta

nah.

C. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975 

tentang Ketentuan-ketentuan Tehnis Aaministrasi dan 

Tata Cara Pelaksanaan Uang Sewa dan Ganti Rugi Atas 

Tanah yang Terkena Ketentuan Landreform, camat ber- 

tugas :

1 * pasal 2 ayat 1 , menegaskan kepala desa yang 

bersangkutan melakukan pemungutan uang sewa 

dan ganti ru g i;

2. pasal 2 ayat 2, bertanggung jawab atas pelak

sanaan pemungutan uang ganti rugi atau sewa 

yang ditugaskan kepala desa;

3* pasal 3 ayat 3# menandatangani daftar nomina- 

t i f  tanda bukti penyetoran uang sewa dan gan-
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t i  rugi yang diserahkan untuk kepala desa;

4 . pasal 4 ayat 1 , membuat tanda penerimaan pe- 

nyetoran uang sewa atau ganti rugi untuk ke- 

seluruhan jumlah penerimaan;

5* pasal 4 ayat 3 , membuat daftar penyetoran u - 

ang sewa dan ganti rugi untuk tiap  desa;

6. pasal 4 ayat 3b, membuat daftar penyetoran 

kepada yayasan dana landreform;

7. pasal 4 ayat 4 , melaporkan semua penerimaan 

uang sewa dan penyetoran kepada bupati atau 

walikotamadya Tingkat II  Gq kepala sub. d i -  

rektorat agraria yang bersangkutan;

8# pasal 4 ayat 5, memberikan bimbingan dan me-

lakukan pengawasan terhadap kepala desa ra»-

ngenai pemufagutan uang sewa, uang ganti ru g i,
i

dan penyetorannya;

9 - pasal 9 ayat 2 , memberi surat tanda bukti pe

nerimaan pembayaran uang ganti rugi angsuran 

berakhir.

Hal-hal tersebut d i atas adalah sebagian dari 

tugas-tugas camat kepala wilayah di bidang landreform 

d i mana dalam pelaksanaannya dibantu sepenuhnya oleh 

kepala desa yang cukup menentukan, walaupun telah  d i -  

usahakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas- 

nya sesuai dengan apa yang tersebut d i atas tetap i ma- 

sih  sa ja  te r ja d i penerobosan-penerobosan dan penjim-
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pangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan land

reform,

Memang, dalam hal in i  perlu  disadari bahwa se- 

tiap  usaha landreform biasanya d ise rta i dengan banyak* 

nya halangan dan hambatan-hambatan, sebab masuk akal 

jik a  golongan penguasa tanah luas atau absentee untuk 

berusaha menghindarkan usaha pengumpulan keterangan 

tentang tanah miliknya..

2. Hambatan-hambatan Dalam Hal Pelaksanaannya

Sudah menjadi hal yang b iasa , bahwa dalam setiap 

usaha dalam bidang apapun yang bertujuan untuk mencapai 

hal yang dicita^-citakan akan menghadapi hambatan-ham- 

batan dan halangan-halangan yang datangnya baik dari 

dalam ataupun dari lu a r.

Seperti hal nya dalam bidang pertanahan, khususnya dalam 

bidang landreform yang le b ih  khusus la g i  tentang pelak

sanaan daripada peraturan tanah absentee juga tidak 

terlep as  daripada hambatan-hambatan tersebut.

Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah, dengan 

adanya KTP f i k t i f  yang sering te r ja d i dalam hal jual be

l i  tanah, Sedangkan-.yang dimaksud dengan KTP f i k t i f  a- 
i

dalah, s i  pem ilik KTP tidak benar-benar menetap di dae

rah tersebu t. Jadi, d ia  terd a ftar sebagai penduduk di 

daerah tersebut tetap i dalam kenyataannya sehari-hari 

d ia  tinggal menetap d i daerah la in .
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Hal tersebutlah  yang menghambat pelaksanaan 

landreform khususnya dalam hal pemilikan tanah absentee, 

karena dengan adanya KTP f i k t i f  tersebut dia akan te r -  

hinder dari ketentuan-ketentuan pemilikan tanah absen

te e . Transaksi jual b e l i  tanah dengan menggunakam KTP 

f i k t i f  in i  seriftg k ita  jumpai d i daerah pedesaan.

Terjadinya penyelewengan dalam transaksi jual 

b e l i  tanah pertanian dengan menggunakan KIP f i k t i f  

(palsu) tersebut membuktikan bahwa adm inistrasi kepen- 

dudukan kurang k eta t. Untuk menghindari terjadinya pe~ 

..nyelewengan seperti itu , hendaknya pemerintah dalam 

menangani permasalahan tersebut secara terpadu antara 

aparat keagrariaan dan instan si yang menangani masalah 

kependudukan. Apabila. ke dua instansi tersebut dapat 

terpadu, maka lahirnya KTP f i k t i f  dapat dicegah sed in i 

mungkin..

Hambatan la in  yang dapat k ita  jumpai adalah, de

ngan adanya jual b e l i  di bawah tangan. Walaupun hal 

tersebut menyimpang dari ketentuan yang mengatur ten

tang jual b e l i  tanah yaitu  harus dilakukan dihadapan 

PPAT, namun dalam kenyataannya masih sering te r ja d i se- 

p d rti halnya d i daerah yang saya t e l i t i  tersebut. Dari 

h asil pengamatan saya d i daerah Kecamatan Sukolilo Su-
>

rabaya, pemilikan tanah absentee te r ja d i disebabkam 

karena adanya jual b e l i  d i bawah tangan tersebut.

Daerah in i  merupakan daerah penghasil ikan da-
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rat yang berupa tambak-tambak, jik a  tambak-tambak ter

sebut d ik e lo la  dengan balk, maka akan sangat tin gg i ke- 

untungannya yang d iperoleh  bahkan dapat berlipat ganda. 

Hal tersebutl&h yang mendorong para pemilik modal untuk 

dapat memiliki tanah-tanah tersebut walaupun dengan ca

ra yang terselubung, sebab jik a  hal tersebut dilakukan. 

menurut prosedur yang ada, maka akan terkena peraturan 

yang ada.

Memang, satu-satunya ja lan  yang harus dilakukan, 

adalah dengan cara yang terselubung tersebut walaupun 

hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Seperti halnya yang telah  diungkapkan oleh salah 

seorang kepala desa, bahwa masalah administarsi tanah 

d i desa tersebut adalah belum te r t ib . Hal itu lah  yang 

memberi peluang besar kepada orang-orang kota,

Hambatan-hambatan la in  yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan landreform adalah dari aparat desa itu  sen

d i r i ,  seperti apa yang telah  diungkapkan oleh  bapak 

Abdul M u'is sebagai kepala bagian landreform Daerah 

Tingkat I  Proppinsi Jawa Timur, bahwa pada umumnya pa

ra kepala desa tidak mau melaporkan kepada instansi yang
i

berwenang jik a  terdapat hal-hal yang dapat mengakibat- 

kan terjad inya  tanah absentee.1^

Wanancara, dengan bapak Abdul M u'is, Kepala 
bagian landreform Daerah Tingkat I Prop. Jawa Timur, 
16 September,1985.
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Di s in ila h  letak  peran aktifnya kepala desa se

bagai perangkat desa untuk membantu memperlancar pelak

sanaan landreform khususnya d i bidang pemilikan tanah

absentee guna menunjang c i t a - c i t a  landreform, ya itu  me-
i

ningkatkan ta ra f hidup rakyat Indonesia.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN ... LIUK YULIATI



BAB< V 

KESIMPULAN DAN SARAN
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Dari uraian yang tersebut d i atas, akhirnya dâ -

pat d ita rik  suatu kesimpulan dan kemudian akan disam- 

paikan saran-saran. Dalam hal saran in i tidak banyak 

mengemukakan sesuatu pendapat yang dianggap hal yang 

baru dalam masalah keagrariaan di Indonesia, akan te ta p i 

saran yang akan saya kemukakan di s in i adalah untuk me- 

l ih a t  e fe k t if it a s  UUPA itu  untuk mencapai tujuan atau 

sasarannya ditengah-tengah masyarakat dan dengan cara 

bagaimana pengeterapan UUPA itu  sehingga masyarakat 

sebagai penunjang program pembangunan bangsa yang d i -  

harapkan bersama.

I .  Kesimpulan

1 . sampai pada saat in i ,  karena sesuatu hal atau 

sebab-sebab tertentu  masih banyak dijumpai pera^ 

lihan  hak m ilik  atas tanah yang dilakukan d i ba

wah tangan atau tidak dilakukan menurut ketentuan 

yang berlaku tentang jual b e li  tanah yaitu  dilaku

kan dihadapan pejabat yang berwenang, yang dalam 

hal in i  dapat mengakibatkan terjadinya pemilikan 

tanah secara absentee;

2. dalam masalah landreform , telah  diusahakan dapat- 

nya pelaksanaan landreform sesuai benar dengan 

tujuan yang diharapkan, namun dalam prakteknya
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masih banyak dijumpai hambatan-hambatan, khu- 

susnya dalam hal pelaksanaan tanah absentee, sa

lah  satu hambatanaya adalah dengan adanya jual 

b e l i  d i bawah tangan tersebut;

3. landreform belum dilaksanakan secara konsekuen 

khususnya dalam hal pemilikan tanah„.absentee, 

karena pemilikan tanah absentee masih saja terus 

berlangsung seperti halnya yang terdapat d i da- 

rah 3caj?g saya t e l i t i  tersebut*.

II ,. Saran

1 . oleh  karena peralihan hak m ilik dengan jalan ju - 

al b e l i  d i bawah tangan sangat menimbulkan h a l- 

hal yang n e g a tif, maka seyogjanya peningkatan 

pengawasan tentang masalah tersebut betu l-betu l 

diperhatikan, terutama kepada para kepala desa 

serta  camat hendaknya betu l-betu l ffiengadakan pe

ngawasan yang ketat terhadap setiap mutasi ta 

nah yang ada d i daerahnya;

2* untuk mengatasi hambatan-hambatan yang te r ja d i , 

maka perlu  diadakan tindakan tegas terhadap su- 

byek-subyek yang telah  melakukan hal-hal yang 

dapat menghambat pelaksanaan landreform , sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.

Agar dapat tercapai pelaksanaan program dan tu - 

juan landreform sesuai dengan apa yang diharap-
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kan, maka disarankan agar ;

1 . mengaktifkan kembali p an itia  landreform 

yang ada;

2. mengamankan h a s il-h a s il  pelaksanaan land

reform;

3 . meningkatkan pengawasan dan pembinaan 

terhadap penguasaan atau pemilikan tanah 

yang d iperoleh  dari h asil pelaksanaan 

landreform*

3- Memikirkan suatu cara pelaksanaan control me

ngenai tanah absentee atau tanah guntai. Con

t r o l  in i  harus ditujukan secara tepat dan, merata 

baik terhadap aparat negara secara keseluruhan 

ataupun kepada seluruh anggota lap isan  masya

rakat.

Program landreform hendaknya dilaksanakan se

cara konsekuen dan berencana serta didukung 

oleh  biaya yang memadai terutama untuk keper- 

luan ganti rugi terhadap tanah-tanah absentee 

yang te lah  diambil oleh  pemerintah,.
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