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KA.TA vmoktmR,

Aflsalaamualalkum wr#wt,
Berkat rakhmat ALLAH Svt dan dengan didorong oleh 

k#inginan luhur Ayahbunda, Paroan don Bibiku ytc# yang te~ 
l&h mengasuh, moaibiiBblng serta mendorongku untuk belajar 
raenuntut ilmu seluas-luasnya, akhirnya sampai jugalah ea- 
ya pada jenjang pendidikan formal yang tertinggi di Fa- 
kultas Hukum tfniveraitas Airlangga Surabaya*

Fenulisan skripsi ini adalah aebagai solah satu 
tugas akhir pendidikan, untuk memenuhl eyarat-syarat men- 
capai gelar Sarjana Hukum*

fiaya raenyadari sebagai nahasisva yang baru menun~ 
tut sejumput 11m, tentunya dalam pembahasan ekripai ini 
ra&ih jauh dari pengalamn moiopergunakan pisau analisa 
yang taja&u Nanun deraikian caya beranikan diri Juga untuk 
mengemkakan aekelumit pemikiran, yang timbul dari znaea- 
lah cekeping tanah pertanian yang pada akhlr-akhlr ini 
tidak jarang borkembong laenjadi keresahan dan kericuhan 
yang dapat roenggoncangkan stabilitas masyarakat.

Pengan seloeainya penulisan skripsi ini, eaya n»- 
nyezapaikan rasa terimkaBih yang tulus dari lubuk hati dan 
3uga penghargaan tertlnggi caya kepada Yang terhonsat Ba~ 
pak Soedalhar, S#H* sel&ku peabimbing utama saya» yang 
telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
membimbing dan membenahi penyelesaian skripci ini dengan
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penuh perhatian* Serta kepada yang terhormat Bapak Wisnu 
Soesanto, S*H< selaku pemblmbing kedua saya, yang telah 
sudl merevlsl dan mengarahkan skrlpci ini ke arah keseo- 
pumaan,

Tak lupa ^uga saya menyampalkan rasa terlmakasih 
saya kepada segenap Dosen pengasuh* yang telah banyak 
menuangkan rtTlrta Mertaw kepada kaml sebagai bekal untuk 
terjun bermaayarakat. Serta kepada seluruh karyawan per- 
pustakaan ilau eosial, maupun warga trlcivitae akademlka 
Universitas Airlangga yang tldak dapat saya sebutkan sa
tu persatu* yang secara langsung maupun tldak langsung 
telah laembantu selesalnya penullaan ataupun penerbitan 
skripsl ini* Serta kepada para Kepala Desa di Kecamatan 
Tandes Surabaya* yang telah membantu memberikan informa- 
sl yang jelas guna melengkapi data-data yang saya perlu- 
kan*

Akhimya seperti kata pepatah "Tlada gadlng yang 
tak retak% penullaan skripsl inipun tak luput dari se- 
gala kekurangan.

Harapan saya segala tegur sapa yang konstruktif 
deal perbaikan kekurangan tersebut saya sambut dengan 
segala rasa senang hati, sehlngga daripadanya akan xnem- 
bawa falkaah dan manfaat bagi klta seraua, Amien.

Surabaya* Medio Mel 1981 

Fenulls
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B A B  I 
P E N D A H D L U A N

1* Latar Belakang Pormasftlflhnn
Cterak dlnamlka dan mckanlome pembangunan m a teria l 

naupun s p ir itu a l yang merayap m elata ke aegala  penjuru  

dan s e g i kehidupan m asyarakat* guna ro n gh asilk an  manusia 

Indonesia yang seutuhnya te la h  n©nimbulkan dampak s o s ia l  

yang tid a k  dapat d ielak an  la g i*  P ola  umum pambangunan 

jangka monengah dan Jangka pan Jang yang akan merubah p o la  

perekonomian n asion al d a ri p o la  a g ra ria  yang b o ra lih  ke

pada p o la  yang memberikan poranan yang le b ih  beoar kepada 

p erin d u etria n , te la h  menuntut perubahan eiotera ekonomi 

dan pendayagunaan tanah yang le b lh  o f f is io n  yang b erb e - 

da dari pada sekarang, o le h  sebab it u  agaknya fa ls a fa h  ten  

asa o -a zas hukum tanah dalam Ehkura N asion al k ita  osau tid a k  

mau harus nongalami porubahan*^

Pembangunan m a teria l yang membutuhkan psnyediaan  

tanah baru a&ng cukup lu a s , eadang pereodiaan tanah yang 

teta p  dan tid a k  inongkin bertam bah, te la h  mengakibatkan m -  

ealah portanahan pada a k h ir-a k h ir in i  aerin g m enjadi p e r - 

ooalan yang cukup neresahkan masyarakat# Karena adanya

1 Eunaryati H artano, Boberapa Pem lklren kc orah Pem-. 
baharaan Hokum Ttmah. A luianl, Bandung, 1978* &• 8- 9*
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ber^agal aspek dan kepentinman kehidupan yang sallng ber- 
pautan dengan tanah, aeringkali sallng berbenturan balk 
yang bersifat yuridis* ekonomis, politls, sosial budaya 
dan hankaxanas*

Benturan-benturan kepentingan antara pemilikan 
tanah (pertanian) yang diperuntukan guna ke^utuhan hajat 
hidupnya, dengan tuntutan deml pembangunan nasional atau 
kepentingan umum, seringkali menjadi sengketa yang tldak 
jarang nenjadi kericuhan9 yang akan mell^atkan bukan sa- 
3a anggota keluarga serta sanak saudara untuk memperta- 
hankan sebidang tanahnya* Tetapl juga akan menyeret para 
pejabat yang berwenang atau pemerintah untuk ikut carspur 
tang an dalazn menyeles&ikan perscalan terseLut terutama 
mengenal tanah pertanian, yang merupakan sumber hajat 
hidup petani yang paling fundamental,

Tidak parang kita mendengar dan merabaca dari ber~ 
bagai media massa, bagaimana seorang petani yang tldak 
segan-se^an untuk nenghunus pedang mengayaukan kelewang 
deml meiapertahankan sebidang tanahnya*

Eal yang demikian Itu harus kita &&kliuni» karena 
bangsa Indonesia adalah masyarakat agraris yang sebagian 
besar isasyarakatnya hidup dari tanah pertanian, betapa 
tidak bum! tempat dinana kita bcrrsukiia yang memberikan 
sumber hajat hidup bagi kita dengan usaha bercocok tanara, 
tanah yang dapat diharapkan untuk menjamin kehidupannya 
kelak dihari tua serta unt^k menjanin kelangsungan hidup a-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA SEGI PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI KETENTUAN 
BATS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
DI KECAMATAN TANDES KOTAMADYA SURABAYA

PANDJI SUSILO



nak cucunya secara layak dikeraudian hari, dan Juga soba- 
gai invoatasi kommunal canak caudaranya yang abadi* yang 
sering juga tanah itu dijadikan tempat pekuburan bag! 
sesaorang atau keluarga yang meninggal dun la* Sehingga 
tanah dengan saanusla manpunyai hubungan yang erat sokali 
tanah bag! sebaglan besar bangsa Indonesia adalah segala 
gal any a, tak pelak lagi apabila dikatakan tanah bagl bq- 
bagian besar masyarakat Indonesia sebagai tali jiwa ma
rt us ia dalam menyambung hidupnya.

Hal itulah yang mendorong pemerintah untuk melin
dungi setiap Varga Negara Indonesia, yang mata pencaha- 
riannya bersumber dan tergantung dari tanah pertanian, a- 
gar mereka dapat hldup dengan tentram, layak, dan pa tut, 
selaras dengan tujuan yang diclta-*citakan oleh proklama- 
si kemerdekaan Indonesia, seperti yang termuat dalam Un- 
dan g-undang Dasar 1945 yang dijabarkan leblh lanjut da* 
lam pasal 27 ayat (2) jo* pasal 33 Undang-undang Dasar- 
1945- Dimana pasal 33 tersebut merupakan satu~satunya~ 
pasal dalam Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan da- 
ear daripada azas landreform yang menghendaki agar seti
ap petani mempunyai tanah pertanian sendirl sesuai de
ngan batas-batas kewajaran untuk hldup dengan layak bag! 
kemanusiaan#

Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 Undang-undang 
Dasar 1945 itu, maka dltetapkanlah Undang-undang No. 5 ta- 
hun 1960 yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok A- 
graria (selanjutnya disingkat UUPA), yang dalam pasal 7 nya
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menetapk&n bahwa 11 untuk tldak merugikan kepentingan msam 
maka panlllkan tanah dan penguasaan tanah yang raelampaui 
batas tidak diperkenunkan1*« Sobagal konaekuensl dari pasal 
7 UUPA tersebut, maka perlu ditogaskan lagi dengan nonotap- 
ken bates minimum dan maksimum tanah yang boleh dikuasai c- 
leh seseorang atau keluarganya seperti yang disebutkan da
lam pasal 17 UUPA yang meruauskan sebagai berikut*

(1)* Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk menenpai tujuan yang diaaksud dalam pasal 2 ayat (3) dlatur luas maksirciua dan/atau minimum tanah yang boleh dlpunyai dengan secuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum#
(2)* Penetapan batas maksimuia terraaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakuksn dengan peraturan perunfiangan di dalam vaktu yang singkat*
(3}» Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas 

maksimm termaksud dalam ayat (2> pasal ini diam* bil oloh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk celanjutnya dibagikan kepada rakyat yang raernbu- tuhkan merrurut ketentuan dalam Peraturan Pemarin- tah#
OO* r©rcapainya batas minimum terjnakcud dalam ayat(1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan pera- turan perundangan* dilakaanakan secara berangsur angsur*

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan 
pasal 17 tersebut di atas? make ditetapkanlah Undang-un- 
dang nozaor 56 ?rp*th*1960 tentang Penetapon Luas Tanah 
Pertanian Ja# Keputusan Menteri Agrarla nomor* SK 978/Ko/ 
1960 tentang Penegasan Luas Makelraum Tanah Pertanian*

Walaupun pasal 17 UUPA raonunjuk pada semua macam 
tanah akan tetapi Undang-undang No.£6 Prp* th* 1960 terse
but, baru mengatur soal tanah pertanian saja, sedang luas
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mksloua tanah untuk peruraahan, pembangunan lainnya akan 
diatur <lengon peraturan pemerintah yang ter sendirl*

Agar aupeya tanah portanian itu dapat berproduksi 
semaksimal raungkin, maka oetiap orang yang mempunyai hak 
atac tanah, pada asasnya divajibkan untuk mengerjakan dan 
mongusahakan sendirl secara aktif dengan mencegah cara- 
cara pemerasan (pasal 10 ayat 1 UUPA).

Dlwajlbkan juga bagi pemillk tanah untuk memeli* 
hara dan mengusahakan kesuburan tanah dan berusaha non* 
cegah timbulnya kerusakon tanah, sehingga dengan demikian 
pemilikan tanah eecara absentee tidak diperbolehkan, ka
rena raenyebabkan tanah tidak lag! digarap secara intenalf 
dan effisien*

Peraturan polakaana dari ketentuan pasal 10 ayat
1 UtSPA itu dltetapkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah 
no* 22b tahun 1961 Jo# pasal 1 Peraturan Pemerintah no* 
nor hi tahun 196k yang pada pokoknya melarang pemilikan 
tanoh oleh seseorang yang bertempat tlnggal fliluar keca
matan tempat letak tanahnya berada*

Perkembangan social ekonomi yang pesat dari haoil 
pembangunan material 9 telah menimbulkan akibat campingan 
yang membava perubahan dalam pola berpikir dan pandangan 
masyarakat terhadap tanah# Yaitu timbulnya auatu gejala 
ekonomi s sentris dikalangan maayarakat balk petani dan le- 
bih-lebih lagi dalam masyarakat non petani ekonomi kuat, 
untuk menguasai atau mengalihkan investasinya pada tanah*
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Dengan harapan investasl pada tanah Itu pada akhirnya a* 
kan sangat znenguntung kan, sebab secara material tanah 1- 
fcu tldak dapat hilang atau musnah, bahkan dari tahun ke* 
tahun nllal ekonominya akan celalu nalk#

Sehingga banyak golongan ekonomi kuat lebih-lebih 
non petani yang berlomba-lomba untuk membeli tanah diluar 
kecamatannya dengan jumlah yang cukup luas (yang melebihi 
ketentuan batas maksimum)* balk untuk jaminnn harl tuanya 
ataupun sebagai alat spekulael yang semata-mata bertujuan 
untuk menumpuk harta kekayaan prlbadl eaja* Hal yang de- 
raikian jelas bertentangan dengan jlwa UUPA.

Apabila hal yang eepertl Ini bcrlangsung terus me- 
nerust maka akan mengakibatkan proses peiaiokinan yang tl
dak kentara terhadap tanah Itu sendiri ( depocedeerlngs 
proces) rnupun terhadap tingkat kehldupan petani f sehlng
ga oJan mengaklbatkan Jurang pemisah yang semaktn lobar 
antara si kaya dan el xaiakin* Apabila hal itu tidak diken- 
dallkan (depocedeerlngs prooes) , maka akan meruglkan dan 
aengganggu stabllltas produksi dalam rangka penyodlaan ca- 
dangan pangan naslonal* Hal tersebut jelas bertentangan 
dengan UUPA dan keadilan soslal yang diclta-cltakan bang
sa Indonesia#

2* Pen.1e3.aa an Judul
Perruliean skripsl dibawah ini dengan judul "Bebe- 

rapa Segi Penguasaan Tanah Yang Melampaui Ketentuan Batas 
Maksimma dan Pemilikan Tanah Secara Absentee Di Kecamatan
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Tandes Kotamadya Surabaya” # Tang akan mengemukakan dan me- 
ngungkapkan bagoimana timbulnya kotimpangan sosial dalam 
masyarakat, akibat pola tingkah sebaglan keeil masyarakat 
yang kurang mematuhi ketentuan perundangan (UUPA), oehing- 
ga bertentangan dengan ketertiban m a m  dan norma-norma ko- 
hidupan masyarakat hukum*

Yang dimaksud dengan "tanah" dalam judul di atas 
adalah tanah pertanian seportl yang dirumuskan dalam' ins* 
truksi bersama Menteri Dalam Hegeri dan Otonomi Baorah de
ngan Menteri Agraria Ho* Sekra 9/1/2 angka £ sub b sebagai 
berikuti

Tang dimaksud dengan ”tanah pertanian" ialah Juga se* mua tanah perkebunan, tambak untuk porikanan# tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas la- dang dan hutan yang menjadi tempat zaata poncoharian bagi yang berhak* Pada umumnya tanah pertanian ada
lah semua tanah yang monjadi hak orang. a ©lain tanah untuk perumahan dan porusahaan. Bila atas sebldang tanah luas berdiri rumah tempat tlnggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang monentukan* berapa luas bagian yang dianggap halanan rumah dan berapa yang mo* rupakan tanah pertanian*

Agar penullaan skripsi Ini secara eksplislt dapat
selesai secara tuntas 9 maka saya mombataal diri hanya pa&
pembahasan "Penguasaan tanah yang melampaui ketentuan ba«
tao makaiiaum dan pemilikan tanah secara absentee11 khusus
dl beberapa desa dl Kecamatan Tandes saja* yang hanya di-
kuaaai oleh orang (natuurlijk© persoon) saja, sedang yang

2Sudargo Gauttuna, Tafsir Pn&mg-Pndnng PokoH Attra- 
rln. Alumni, Bandung, 197o (aelanjutnya disingkat Sudargo Gautama I), h.203*
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dikuasai oleh badan hukum (recht sperso on) tldak tercakup 
dalam pembahasan Ini*

Karena dl Kecamatan Tandes aebaglan besar kondl- 
si daorahnya merupakan pertambakan* maka perlu kiranya 
dijelaskan apa yang dimaksud dengan tambak tersebut* 
"Tambak adalah tempat usaha pemellharaan ikan yang men- 
dapat air dari lautf air tawar, air payau*1 (pasal 1 a 
Peraturan Menteri Pertanian dan Agrarla Nomor Zk tahun 
1963) Jo, pasal 1 £ Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 
yang merumuskan bahwa * tambak ialah genangan air yang 
dibuat orang sepanjang pantai untuk pemellharaan ikan 
dengan mendapat pengairan yang teratur* *

Yang dinaksud dengan menguasai atau memllikl ta
nah pertanian yang melampaul batas adalah eepertl apa 
yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Ho.56 Prp 
tahun 1960 yang menegaskan bahwa tanah-tanah yang dimak- 
sud dengan tanah yang luasnya melampaui batas joakslmum, 
dapat dikuasai sendirl oleh anggota keluarga masing-iaa- 
sing tetapl dapat juga dikuasai bersama (misalnya mlllk 
bersama sebagai warisan yang belum atau tldak dibagl).

Tanah-tanah yang dikuasai Itu dapat miliknya sen
diri, dapat kepunyaan orang lain yang dikuasai dengan se- 
wa, gadai dan hak pakal dan dapat £uga miliknya sendirl 
bersama kepunyaan orang lain. Jadi penentuan luas maksl* 
mum bukan saja tanah-tanah mlllk sendiri (menguasai seca
ra langsung) tetapl juga tanah kepunyaan orang lain yang 
dikuasai dengan hak gadai, sevra dan sebagainya (menguasai
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tidak langsung).
Sedang yang dimakcud dengan absentee atau guntai 

lalah peoiliken tanah yang letaknya diluar tonpat tlnggal 
(kecamatan) pemillk tanah* J'adi sebagai syarat utaaa perni* 
likan tanah itu adalah bahvm yang bersongkutan harus bcr** 
tecpat tlnggal dskat pada letak. tanah itu agar la dapat 
mcngorjokan atau mengusahokan sendirl tanah Itu secara ak- 
tif dan intenaif*

Proses perabangunan dan nodernisasi raengandung pe- 
ngertian perubahan cara berfikir dan bertindak ke arah ko
hl dupan yang leblh balk, tolah monlmbulkim masalah-maca* 
lah baru dalan nasyarakat*

Hukun yang norupakan refleksi dari gojala social 
aaayarakat itu sendirl* Dinaajika perubahan sosial isasyara- 
kat itu erat ftubungannya dengan kebutuhan individu, nasya- 
rakat dan negara* maka dari Itu hukum harua peka dan cepat 
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan berperan sebagai 
sosial kontrol untuk mcngendallkan masyarakat guna mencip- 
takan stabilitae nasional (agent of stability) dan hukun 
untuk mcngarahkan don nenguboh maoyarakat (agent of cha
nge)^

3Suryono Sukanto, Baharana garmnnalnfoM Kukun l*.- Isja Rant^ gemb^aman dl Indonesia. eot. IX. Pnlvoroitas 
Indonesia, 1976, h,77»
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Dari apa yang telah dikemukakon oleh Guryono Sukan- 
to diatasj menunat homt eaya dalasi proses pembentukan UUPA 
serta Peraturan PelaksanonyG haruslah didasarkan pada nilai 
nilai yang hidup dalam masyarakat balk yang boroifat role- 
glue aagis, goslal, ekonomi f budaya dan hankamnas sehingga 
akan berkenan dengan pandongan hidup dan kesatoran hukum ma*- 
cyarakat.

Tetapl dalam kenyntaannya sotelah UUPA ditotapkan 
sojak tanked 2V September I960, sobagal aarana untuk me- 
ngubah pandangan traditional masyarakat terhadap tanah dan 
tertib tata guna tanah , sampai aaat ini nasih bdtuu dapat 
dijalankan secara efektlf bahkan masih banyak poraturan pe® 
laksana dari UUPA yang boltim dapat dl ciptakan* tetapl iro- 
nienya sudah banyak poraturan pelaksana caupun ketentuan* 
ketentuan pasalnya yang sudoh rapuhf sehingga tidak J orang 
coring torjadi terobosan-terobosan dan penyinpangan hukum 
dalam polaksanaannya, sohingga nonicbulkan euatu portanya- 
an pada diri saya, foktor-faktor apakah yang menyebabkan 
peraturan-peraturan UUPA yang tolah dipancangkan torsobut 
mudah diterobos, dlsimpangi das tldak efektlf?*

W  l^l^aiLfjaadAsan
Tujuan pcnulisan skripoi ini disamping sebagai sa~ 

lah satu eyarat untuk menyelecaikon pendidlkan di Fakultac 
Hokum UniTrersitas Airlangga* maka dalam kesempatan yang ba
lk Ini saya ingin menge&ukakan dan mongungkapkan miatu pro* 
blena sosial yang ada di cekltar lingkungan saya sendirl, 
yaitu suatu problems yang timbul dari masalah tanah, yang
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merupakan suatu hal yang cukup menarlk* Karena tidak jarang 
suatu masalah kccll yang timbul dari sebidang tanah sering 
kail menjadl problena nasional yang cukup besar#

Dalam hal Ini saya akan mencoba untuk memeeohkan>
persoalen pereoalan tersebut atau member ikan suatu oltema- 
tip jalan peaecahannya ataupun sctidak-tidaknya hanya mo- 
nunjukan saja kerapuhsn dan keravanon boberapa pasal OTPA, 
ataupun fakta-fakta sosial yang kadang->kadong tidak sinkron 
dengan idea perandang-undangont sehingga hal ini mungkin a« 
k m  berguna bogi siapo saja yang memerlukan informasi ter
sebut#

Di samping itu juga sebagai sumbangsih dan keingin- 
an untuk berpartlsipasi pemiklran dalam rangka ponlrigkatan 
pelaksanaan tugas keagrariaan, yang pada akhir-akhir ini 
eedang gencar-gencarnya dilakukan tlndakan-tindakan pener- 
tiban secara intograsi, guna membantu terwujudnya catur tor- 
tib keagroriaan*

a# Pendskatan masalah
Dalam membahas masalah tersebut, did&sarkan pada 

pengamatan (obcervasl) serta vavancara (Interview} dengan 
pejabat-pojabat yang berwenang, yang dlsinkronisasikan do* 
ngan tinjouan yuridis formal dan dokumenter.

bft Sumber data, pengolahan. data, dan anallsa data
Sumber data yang utama saya peroloh balk dengan ja- 

lan melakukan pene^ltlan kepustakaon (library research) ma* 
upun dengan jalan melakukan penyelldikan lapangan (field

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA SEGI PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI KETENTUAN 
BATS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
DI KECAMATAN TANDES KOTAMADYA SURABAYA

PANDJI SUSILO



research) serta hasil vavancara (interview) dengan para pe- 
jabat yang bervenang*

Hasil data yang diperoleh kemudian diolah dengan 
Jalan deduksi yaitu menarik kesimpulan dari norna-norma hu- 
Scum dan fakta sosial yang umum kepada keadaan yang khusus* 
Dan dengan Jalan induksi yaitu menarik kesimpulan dari hal- 
hal yang khueuc ke yang ucjum#

SotelaJi merapunyai dasar pondangan dan esumsi dari 
hasil penelitian serta peny elidikan yang telah dilakukan 
ceperti tersebut di atas, keraudian di analisa dengan Jalan 
memakal metode deokriftif analitis yaitu memaparkan kenya- 
taan dalam operaeionalnya (lav in aotion) dari ketentuan 
pasal 7$ pasal 109 pasal 17 tJUPA serta peraturan pelaksana* 
nya, yang di analisa monurut rasa keadilan sosial (sense of 
social Justice) yang ada pada indivldu maupun masyarakat#

6. aufrunattfca .tea PcrtengmmKJavatianara
Materi pembahasan penuliean skripsi ini terdiri a- 

tas enam bab yang raoliputi s
Bab I Pendahuluan, merupakan pengantar yang mong~ 

gambarkan secara vmati inti pokok permasalahan dentin menge- 
mukakan latar belakang permasalahan, ponjelaoan Judul, a- 
lasan perallihan Judul? tujuan penuliean dan raetodologi*

Bab IX memberikan pengertian tentang penyelundupan 
hukum secara v m m  dan bagaimana dalam operasionalnya , yang 
saya batasi khusus pada penguasaan/pomilikan tanah yang mo- 
lampaui batas maksimum (pasal 7» 17 UUPA jo* Peraturan Pe- 
merintah noraor 22k tahun 1960} dan tanah absentee (pasal 10 
UUPA}*
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Bab ISI inengenukakan tentang tinjauan yuridls formal 
yang oengatur batas makaimn penguacaan tanah yang aelampaui 
batas dan perailikan tanah secara absentee serta pemtlikgn 
tanah oleh pegavai negeri*

Bab XV mcngetengahkan pesabahaaan pengetrapan dariu- 
ralan Bab II dan Bab 1X1 dolara praktek sehari^harl dl bebo* 
rapa deaa dl Kecamatan Tandes* Bagaimana aklbat Goiapingan 
dari kotentuan^ketentuan yang dl bahas dalam Bab IX dan ju- 
ga Bab lllj dalam kehidupan sohari-hari masyarakat dl desa 
tersebut*

Bab V mengemkokan pendapat dan pandangan para pc- 
jabat yang berwenang serta kaura cendikiawan maupun saya sen- 
dirl dalan n<mangani/menyelesaikan masalah tersebut di atas* 

Bab VS merupakan rangkuiaan dari keseluruhan uralan, 
yang saya sirapulkan secara aingkat dalam satu kobulatan yang 
meneenainkan pandangan soya torhadap meteri pcnbahacan skrip** 
el ini*
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FSJfXSLUJKKJPAN HOKUM DAIAM PENGUASAAN TKM.B 
SANG MSLAMPAUI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM DAK 

PEtm,IKAir TANAH SECARA ABSENTEE

1. E^aserUm Rgn^TOtettaa,.,ffi^
Istllah ponyelundupan hukum sobenaroya morupakan 

terjeinahan secara fcarfiah dari Istllah total o hukum bahasa 
Belanda yaitu wWetsontduiklngu t yang dalam praktok sehari* 
barl belum ada suatu kata aepakat dari para yuris dalam 
raDnterjemahkan istllah tersebut* Sudargo Gautama mentorjo- 
mahkannya dengan n pesTyelundupan hukum".** Bogitupun oleh 
Aals Safioedln diterjcmahkan dengan npenyelundupan hukum, 
penyelundupan undang-undang" • ̂ Sodang Wlrjono memakai Istl
lah "penghindaran pelaksanaan hu k u m"Dan  Maccjoein menggu- 
nakan istllah " pengingkaran hokum"

Seperti klta ketahui bahva banyak perundang-undang- 
an, aokallgus sobagal koncekuonelnya yaitu Istllah toknls 
hokumnya yang berlaku dl Indonesia norupakan pengoperon da-

^Sudargo Gautama, Hukum Pardata Iritgrnaalonal Indo- 
nosiaT 3Hit II9 bagian III* buku IV, cot* II, Aluoni, Ban* dung, 1973 (selanjutnya dlsingkat Sudargo Gautarrja II), h#155*

^Aaia Safioedin, Daftar Kata Soderhana Tentang Hukum. 
cet* X, Alumni, Bandung, 1978, h.225*

6Gudargo Gautama II, loe. clt.

. . .«J?ksnoein, &bUaar.,.Ma«3.j!gr^ata. JaSayaas^.unflli diktat, 1977, h,21#

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA SEGI PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI KETENTUAN 
BATS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
DI KECAMATAN TANDES KOTAMADYA SURABAYA

PANDJI SUSILO



ri BolanOa, demlkian Juga ifltllah teknis hukum Belanda ter- 
sebut apabila diteluauri sebenarnya merupakan torjemahan da
ri ictilah bahasa Porancis ttFraude a la loi” * Begltupun Pa
ranoic yang datnm perkembangan hukumnya dlpengaruhi oleh hu- 
kum Bomawi, raengoper istilah tersebut dari bahasa la tin 
"flrauo kogia” yang mengandung pengertlan "Fraus" kecurangan, 
penyelundupan* ponipuan, dan "Legis" berarti undang-undang? 
Seuang D* Adiwinata m nter jemahkan Fraus I#ogis dengan po- 

‘ nyelundupan undang-undang, pengelakan kckuatan undang-undang*^ 
Walaupun dalam praktek belum ada kata sepakat dianta- 

ra para sarjana dalam mentorjemahkan wotsontduiklng dengan 
penyelundupan fcukuas* tesndaknya kfcgiOaS eepakatan/perfeedean 
pendapat itu Janganlah dipordobatkan/dipertentangkan oeca- 
ra prinslpil 9 cobab tidak akan moabawa haail yang meauaskan 
malah akan aemfeuang vaktu dengan tidak berguna#

Tetapi bogi kita yang berkeciinpung dalan bldang hu
kum sudah aewajarnyalah apabila dituntut oleh suatu kewajifo- 
an dan masyarakat, untuk mentor j emahkan Istllah aalng di bi- 
dang hukum tersebut ke dalam bahasa Indonooia, dengan tidak 
mengingfcari kenyataan yang tnungkin ada dalam raon tor j ©mahkan 
istilah itu bclmnlah dirasakan tepat atau mendokatl kebenar- 
an GGperti yng dimaksudkan oleh ictilah aalinya, maka kita

eA d c  Safioedin, op»cit*. h# 8 2*
9S. Adlidnata, Istllah-lstllah rnkpm Latin Indone

sia* oet* If Intoroaaa, Jakarta, 1977* h# W7*
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haruslsh berasumai bahwa istllah apa yang kita gunakan a* 
dalah seperti apa yang dimaksud oleh Istllah aslinya, de
ngan demikian maka perbedaan dalam menterjemahkan dapat d 
diperkecil dengan mempunyal penafsiran yang sama*

Dengan demikian setidak-tidaknya klta telah ber- 
usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka 
peabinaan hukum nasional sesuai dengan pasal 36 Undang- 
undang Dacar 1945 yaitu 11 Bahasa negara adalah bahasa In- 
done sia^, sehingga setlap Undang-undang ataupun istllah 
hukum dari bahasa aslng sudah selayaknya untuk diterje- 
mahkan* karena itu dalam pembahasan ini saya akan memper- 
gunakan terjemahan *penyelundupan hukum* suatu istllah 
yang sudah lazim dipergunakan dalam dunia hukum kita*

Apa sebenarnya psnyelundupan hukum itu?, dalam 
literatur sampai saat ini belum dijumpai mengenal batasan 
difiniai ponyelundupan hukum ini, tetapl banyak para sar- 
Jana yang telah memberikan kisl-kisi pengertian penyelun- 
dupan hukum tersebut, diantaranya adalah Kostere-Dubbink 
yang memberikan gambaran demikian;

Penyelundupan hukum terjadi apabila seseorang berda- sarkan kata-kata yang digunakan dalao unaong-undang 
tetapl melawan Jiwa dan tujuannya* secara musllhat oelakukan perbuatan-perbuatan yang dlmaksudkan melu- lu untuk dapat menghindarkan berlakunya kaedah-kae- dah hukum terfcentu balk yang tortulis atau yang tidak tertulia#

Sedang Sudargo Gautama memberikan pengertian demikian;
Seorang yang melakukan hubungan hukum tertentu supaya 
terhadap yang bersangkutan diperlakukan hukum lain de-

Sudargo Gautama II, Op«clt»» h. 202
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ri apa yang seharusnya akan dipergunakan Jika tidak diambll tindakan pongelakan itu* Tujuan perbuatan yang borsanglmtan ialan untulc dapat menghindarkan suatu a- kibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk racvujud- kan suatu akibat hukum yang dikehendaki* Jadi yang kita sakeikan ialah bahwa oalalu ada suatu unsur eufiyek- 
tlt yaitu dalasi bontuk kehendak ajf&u niat untuk nenye- lundupi aesuatu* Ada suatu yang tidak normal untuk mencapai tujuan itu* Harus ada suatu cara luar biaeu* suatu cara yang B©zap**llhatkan siasat rsualihat * * * ia molakeaneJcan sesuatu perbuatan hukura tortentu alean totapi ia menghendaki agar supaya akibat hukum tarten- 
tu yang lain divujudkan*

Jadi pexiyolundupan hultum di sini mengandung pcnger- 
tian* usaha scseorang untuk menguak dan congQcainplnglzan a- 
kibat hulmn yang tidak dikehendaki dari kotentuan-kotontuan 
hukum yang xnengaturaya yang seharusnya dita&ti oleh orang 
torsobut, tetapi dongan kecerdikan dan kelihaian taktiknya 
yang ponuh akal bulus, ia dapat nenoiptakan cuatu situaci 
hulaaa yang sodenikian rupat dengan tujuan untuk dapat mo~ 
ngosyaapingkan akibat hukum tertentu yang tidak dikehenOa- 
ki atau untuk oewujudkan suatu akibat hukun tertentu yang 
dikahendakinya*

Satu contoh akan aaya kemukokan dalaa hal perccrai** 
an* pasal 39 Undang-undang no* 1 tahun 197*f menetapkan bah** 
wa oalah satu ayarat diporbolehkanjjya perccraian diantara- 
nya adalah ttaalah satu pihak borbuat aina atau jadi persabuk 
penjudi dan sobagainya atau cuami isteri itu torus aenarua 
terjadi persolisihan don tidak ada harapan untuk rukun kem
bali”*

Kelihatannya untuk dapat oorai yang ditcntukan da*

11lMdj, h, 201,
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lam pasal 39 tersebut diraeakan sangat berat untuk dilaku- 
lean oleh seeeorang dl hadapan pongadilan*

Tetapl sebenarnya di balik syarat yang ©ulit itu 
ada eatu faktor kelesiahan yang xnudah disslundupl oleh mere- 
ka yang ingin molakukan perceralan, yaitu dengan jalan me* 
lakukan Danlpulasi Hukum terhadap pasal 39 Undang-undang no* 
nsor 1 tahun 197V tersebut» yaitu dengan jalan molakukan per* 
buaton yang pura-pura, untuk memenuhi formulas! pasal yang 
meaintanya misalnya saja kodua bolah fihak tclah molakukan 
kesepokatan rahaaia diantara mereka untuk eerai , dengan ja
lan suaoi menuduh ieterinya berbuat slna sehingga menyebab- 
kan selalu terjadi perseliaihan yang tidak dapat dirukunkan 
kemball dan isterl mengakui tuduhan sina tersebut*

Maka dengan demikian terpenuhilah calah satu syarat 
yang dltentukan pasal 39 tersebut* Sehingga dengan demikian 
ia dapat oelakukan perceraian yang nemang dikehendakinya i- 
tu, padahal menurut hukum porceraion dengan kata sepakat a- 
dalah di larang dan batal karena hukum*

&L jsini kita lihat bahwa suami isterl itu dengan pu- 
ra-pura dapat ecnciptakan suatu situaai hukum yang codemiki- 
an rupa* yaitu dengan pura^pura rcelontarkan tuddhan sina* 
Dengan dipenuhinya satu syarat yang dikchendald oloh tfndang-

- -  ^

undang itu dengan cam legal, sebenarnya ia telah borada di- 
luar formulas! dari pasal 39 tersebut ya ng asbenarnya hal 
tersebut memang dikehendakinyu*

Dongan cara Immuflase dan selimut hukum yang rnlus 
itu« secara yuridio formil maka syahloh perceraian tersebut 
mcnurut Undang-undang * yang sebenarnya hal itu dilakukan de-
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ngan tipu daya hokum*
Dalam bidang hukum agraria banyak sekali kita tezau- 

kan cara-cara penyelundupan hukum itu, dengan jalan melaku- 
kan tranaaksi tanah secara pura-pura* Dimana perbuatan pura 
pura itu merapunyai daya yang dapat mengonyompingkan atau 
menggeser suatu akibat hukum yang tidak dikehendakinya a- 
tau mempunyai daya yang dapat menciptakan situasi yang se- 
demikian rupa yang dikehondakinya, sehingga orang itu dapat 
berada diluar formulaai suatu Undang-undang yang menghalang- 
inya dan xnasuk dalam fortaulasi Undang-undang yang lain se- 
cara legal yang memang dikehendakinya*

Hisalnya s©orang yang mempunyai tanah yang sangat 
luas sekali, sehingga melebihi ketentuan batas maksimum 
yang diperkenankan oleh Undang-undang nomor 56 Prp* 1960, 
tetapi agar la tidak terkena aturan landreform maka ia 
membuat suatu kamuflase transaksi jual bell tanah kelebih- 
annya tadi dengan saudaranya atau siapa saja yang ia ke* 
hendakl, dengan xnengadakan porjanjian rahasia terlebih da- 
hulu tentang maksudnya untuk melakukan jual bell secara 
fiktifi

Soperti kita ketahui bahwa sistim Jual bell yang
dianut oleh UUPA yang bordasarkan hukum adat, mempunyai po-
ngortian yang herbsda dengan jual beli yang di anut oleh
sistim EW seperti apa yang dikemukakan oleh Subagio Hekso-
dipuro dolam seminar hukum pertanahan HKTI sebagai berikuti

Dalam sistim UUPA yang didasarkan nada hukum adat per- buatan hukum jual bell ( Jual lepas) merupakan transaksi rill dan tunai* Ponyerahan hak dan pembayarannya harganya dilakukan pada saat yang sama (gelijk over*
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s token)
Porbuatan hukum jual bell tanah merupakan porbuatan pemindahan hak* Sejak saat Itu hak sudah berallh ko- pate pembdl. ^embell sudah bcrwenang untuk mendaf- - tarkan perallhcn hak tersebut ke Kantor Seksi Pendaf- taran tanah Sub Direktorat Agrarla Kabupaten/Kota* Dongan demikian jual bell menurut cistim UUPA tidak da- pat dibatalkan karena haknya sudah berolih. Untuk me- 
ngmbalikasuhak tersebut* malm harus dllakukan jual bell lagil»

Sedans pengertian jual boll menurut hukum perdata sebagai 
berikut*

Dalam sistlm Bf jual bell dllakukan dengan raembuat ok- 
te perjanjian jual bell dihadapan notarle* dimana pi- hak-plhak aallng berjanji untuk melakukan suatu pres- tasi berkenaan dengan tanah} penjual untuk raenjual dan monyerahkan tanahnya kepada pembeli dan pembeli untuk nambell dnn membayar harganya. Perjanjian jual bell nl berslfat obligator (obligetoire overeenkoms) dengan dibuatnya akte ini hak belum berallh kepada pembdl#
Pemilik sudah mempunyal semua wcwcnang sebacal seorang pemilik apabila sudah dllakukan balik naM* J
Maka dengan telah dllaksanakannya transakei jual be

ll tanah tersebut menurut procedure hukum yang bqrlalcu, ma
ka beralihlah sebaglan tanahnya Itu kepada orong gain (sau- 
daranya), dengan demikian la akan bebae dari aturan landre
form karena telah mengallhkan kepada orang lain sopertl yang 
dlsyaratkan oleh Undang-undangv tetapl dalam kenyutaannya 
tanah itu secara defacto akan tetap dikuacal jemilili seoula* 

pl stnl kita lihat dengan taktiknya yang e*5rdik la 
dapat membuat suatu hubungan hukum yang legal, yang dipokai

$ubagio Beksodlpuroy ^Masalah-maealali sekltar l;ba- 3.1k nana tandh”, HaaUL SeMnar Hukum Pertonahanl Devon f lm- 
plnan Pusat Htepunan Kerukunan Toni Indonooia, Jakarta. 1977* 
h . 223-2Zb.
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sebagai sellout hukum untuk menutupl itikad buruknya yang 
dilarang oleh Undang-undang* Apabila hal itu dilakukan da- 
1 m  keadaan yang normal tidak mecaxngkinkan baginya untuk 
moleallsir akibat hukum yang dikehendaklnya itu* Contoh 
tersebut diatas bukan satu-satunya cara untuk melakukan 
penyelundupan hukum, masih banyak cara lain yang dapat di
lakukan dengan transaksi yang slraulasi oisalnya dengan ca
ra gadai, hibah, hibah vasiat, seva dan lain sebagainya*

Bagalmana operaolonalnya penyelundupan hukum itu?* 
Kehidupan masyarakat bemegara bagaimanapun kecilnya sola- 
lu menci ta- ci takan kehidupan masyarakat yang tertib, ten— 
tram, dan damai untuk menciptakan suasana yang dicita-clta- 
kan itu dipergunakanlah earana hukum yang melindungi dan 
mengatur hak-hak kevajiban manusia dalam porgaulannya ee- 
hari-hari antara indlvidu dengan individu itu sendirl, In- 
dividu dengan pemerintahnya, tujuannya tidak lain untuk ke- 
sejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh laplsan masya
rakat dengan 3 ami nan kepastian hukum*

letapi dalam kenyataannya dalam masyarakat selalu 
di Jumpai segolongan warga masyarakat yang mempunyal dasar 
perllaku yang menylmpang dari tata kelakuan yang umum da
lam masyarakat, balk terhadap norma kepercayaan, kesusila- 
an, sopan santun, maupun hukum yang songaja dlbuat untuk 
mengekang perilaku dan tablat yang tidak baik9 mengubah dan 
membentuk watak masyarakat*

Tetapi tiyatanya kangan-kekangan hukum itu tidak 
selamanya dapat wagendalikan setiap perilaku indlvidu dan
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dan oaayarakat yang berwatak atau bersifat negatif walaupun 
telah diancamkan sanksi yang berat*

Bahkan pada akhimyapun kepandaian dan kecerdikan 
masyarakat yang raempunyai itikad dan tabiat yang buruk un
tuk memanuhi kepentingannya * tidak mempedulikan kepentingan 
orang Iain* Dengan cara yang licik telah dapat mengesam- 
pingkan dan meloloskan diri dari hukum yang senga^a telah 
diciptakan tadi, melalui celah-celah dan lubang-lubang an*

Atara pasal Undang-undang yang dirasakannya rapuh yang se- 
benamya harus ditaati#

Bagairaana cara seseorang itu meloloskan diri se
hingga dapat mengesarapingkan auatu pasal Undang-undang? * 
tidaklah sulit* Seorang yang mempunyai niat atau itikad a- 
kan aengesampingkan akibat-akibat hukum yang tidak dike- 
hendakinya yang dikandung oleh suatu Undang-undang*

Dengan kecerdikan taktiknya yang penuh wuslihat dan 
akal bulu5f ia inerabuat transaksi-transaksi hukum secara syah 
menurut hukum. Tetapi apabila diselami jiwanya, transaksi 
hukum yang syah tersebut sebenaraya merupakan kamuplase dan 
sisulasi aaja, yang mempunyai daya yang dapat menciptakan 
dan merubah fakta-fakta hukum, yang di geser sodemlkian ha- 
lusnya sehingga orang tersebut berhasil keiuar dari formu*- 
Iasi suatu ketentuan Undang-undang yang tidak dlkehendaki- 
nya dan bergeser tuaauk ke dalam suatu formulas! kekuasaan 
ketentuan Undang-undang lain yang memang dikehendakinya. 
Dimana kekuaaaan ketentuan yang baru itu melindungi orang 
yang bersangkutan dari setiap tuntutan hukum* Dengan kata
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lain orang tersebut telah diberi baju yuridis baru yang me- 
llndnngi orang yang borsangkutan dari segala gangguan pihak 
ketigs/lain*

Untuk lcbih Jelasnya akan saya keznukakan catu con- 
toh demikian# Dalam pacal 9 ayat 1 UUPA inenyebutkan whanya 
warga nogara Indonesia dapat nempunyal hubungan sepenuhnya 
dengan bund, air dan ruang angkasa dalam batas-bataa keten
tuan pasal 1 dan 2n* Seauai dengan asas kebangsoan tersebut 
dalam pasal 1 % maka nenurut pasal 9 jo pasal 21 ayat 1 UUPA 
hanya warga negara Indonesia saja yang m&mpunyal hak mlllk 
atas tanah.

Hak mlllk tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan 
petnlndahan hak mllik kepada orang asing dilarang (pacal 26  

ayat £ UUPA)* Orang asing hanya dapat nempuny&i tanah de
ngan hak pakai yang luas dan waktnnya terbatas* Tetapl da
lasi prakteknya banyak warga negara asing yang dapat aemill- 
kl tanah dongan cara yang mudah yaitu dengan jalan isdaku- 
kan transaksi fiktif yang merupakan siiaulasi beloka*

Misalnya A seorang varga negara asteg yang menghen- 
dakl sebldang tanah di suatu tespat* naka ia dapat melaku- 
kan pembelian tanah tovsebut dengan jalan mezaakai crang In* 
donesia sebagai kedok (stroman) misalnya £* di sini & dla«* 
jukan untuk raenguzns/menyele saikan transaksi Sual bell ta
nah seolah-oloh B Xah yang mempunyal kepentingan ataa ta
nah itu5 padahal sebenamya perbuatan B itu haronalah pura- 
pura aaja dengan maksud untuk mengelabuhi larangan paaal 
21 Jo pasal 26 UUPA tadi*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA SEGI PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI KETENTUAN 
BATS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
DI KECAMATAN TANDES KOTAMADYA SURABAYA

PANDJI SUSILO



Dalam kenyataan eehari-hori hal ini banyak terjadi
dalam masyarakat, misalnya seperti yang ter jadi di pantai
KUta-Bali, lebih dari 50 ha* tanah petani dan nelayan pan*
tai Kedongan Jimbaran Kuta yang memanjang di pantai sekitar
dua kilo moter lebih, ternyata sudah dikuasai oleh orang a-
sing (WKA) dengan mengatas namakan orang-orang Indonesia
yang berada di Jakarta 9 sedans pengeloloannya dikuaeakan
lagi kepada penduduk setempat* Fugeng Kopala desa tersebut
yang dihubungi wartavan Suara Karya membonarkan terjadinya
penguasaan tanah penduduk di situ oleh orang Jakarta yang
sebenaraya telah menjadi milik orang Jepang*^1*

Dczalklan juga sebagian besar tanah di daerah visa-
ta Pelabuhan Eatu (Jabar) banyak yang dikuacai orang asing 
dengan cara yang sama* Hal semacam tersebut di atas hanya- 
lah salah satu cara bagaimana orang asing dapat menguasai 
cobidang tanah, cara yang lain dapat di terapuh mlsalnya de
ngan perkavinan pura-pura, dengan gadai bersarat dan seba- 
gainya.

Sehingga terjadileh pengasingan tanah yang dilarang 
oleh UlTPA mupun oleh fitb* 1875* 179* Walaupun ptaatblad 
tersebut bolun di cabut secara togas ? dan nenurufc Sudorgo 
SJtaatblad tersebut sudah tidak berlaku lagi karena bertan^ 
tangan dengan OTPA*

Uamon dezaiktan saya lebih cenderung untuk cependa- 
pat dengan Mahadi yang menyatakan bahwa memang benar

^ l?50 ha* Tanah di Kuta dikuasai orang Asing”, Se- lekat„ JSuattngan . ̂ qran Ifesalah ganah, Pusat Pembinaan Sumber Daya Marmsia XTKI/FES, Jakarta 1973| h* 32.
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Staatblad 1875*179 Itu tidak berlaku lagi karena bertentang- 
an dengan UUPA, tapi semangat Jiwa Stb# 1875*179 itu sesuai 
dengan semangat ^iva UUPA yang hendak melindungi golongan 
ekonomi lemah (pasal 11 ayat 2 UUPA)*^

Bagainaria caranya seorang yang weaipunyal tanah per
tanian yang sangat luas, zneloblhl batas makeiraum yang diper~ 
bolehkan seperti yang di atur dalam paaal 1 Undang-undang 
Ho* 56 Prp 1960 dapat meneroboa dari larangan tersebut ?, 
tidaklah sulit*

Katakanlah A yang berdiam di daerah yang padat pen
duduknya meailiki tanah pertanian (savah) seluas 10 ha* De
ngan demikian ia mempunyai tanah koleblhan seluas 5 ha» a- 
pabila dalan jangka vaktu satu tahun A tidak mengalihkan ta
nah Itu pada orang lain yang bertempat tlnggal di Kecamatan 
letak tanah itu, maka tanahnya akan diaabil oleh pemerintah 
dan kepadonya akan diberi ganti rugi.

Untuk mengelakan diri dari larangan tersebut maka 
ia nongadakan suatu transaksi simulasi* misalnya saja de
ngan menghibahkan kolebihan tanahnya itu kepada aaudaranya 
dan lain-lain# Dengan cara menghibahkan bogitu maka tanah
nya telah berallh secara syah menurut prosedure hukun yang 
berlaku*

Tetapi apabila kita melihat di balik isi transaksi 
tanah itu5 eebenaraya aengandung laekeud dan tujuan yang ku®

^llahadi, "Kedudukan Tanah Adat Devasa Ini11, dalam 
8Imo6slm gn^g^undangJPokok Agrarla don KeOudutaffl TflMki tfinnh Adat Dewasa Ini* Bina Cipta* Jakarta* 1978Y h» W *
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rang talk, yaitu oengelabuhi pejabat yang berwenang dongan 
oentanlpulasikan Undang-undang agar ia tidak terkena atur~ 
an landrefcrnu Dengan demikian kelebihan tanah yang seha- 
rusnya dlnnbll cleh pemerintah, dengan adanya perbuatan 
pura-pura itu inaaih tetap dapat dikuasatnya*

Dari contccntoh tersebut .di atas, dapatlah kita 
sinpulkan bahwa tu^uan dari pada penyelundupan hukum itu 
adalah untuk dapat nengenyamplngkan suatu larangan hukun 
yang merupakan faktor penghalang bagl terlaksananya kehen- 
daknya atau untuk menciptakan suatu akibat hukun yang dii- 
nginkan dengan cara, siasat dan taktik yang tidak pa tut, 
tidak layak, laenyirapang dari aturan ponaalmn, keadilan 
dan ketertifcan unmm*

Bagainana sikap kite menghadapi hal tersecut?, Hu- 
kum diciptakan oleh penguasa dengan maksud untuk ditaatl 
dcmi terciptanya atau tercapainya tertib hukum dalam na- 
sysrakat, oleh karena itu setiap orang yang ikut serta da
lam pergaulan hldup dan lalu lintas hukum caayarakat suatu 
negara tertentu, tlmbulah kewajiUan pada dirinya untuk 
xsenghormati, mentaati bahkan ikut serta menjaga celestari- 
kan hukum yang mengaturaya tadi,

Sehingga apabila kita menghadapi peristiwa penye
lundupan hukumj sudah selayaknya untuk bersikap tegas eq- 
nolak dan tidak rcengakui baik perbuatan transaksi yang 
telah dilaic.kannya, maupun aegala akibat hukum yang ditin- 
oulkan dari padanya#

Dengan kata lain perbuatannya itu batal demi hukum
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karena bertentangan dengan ketertlban umum, kesusllaan dan 
nilai-nilai hukum serta merugikan orang lain yang dilin- 
dungi oleh hukum yang ditaatlnya tadi dengan demikian ki- 
ta telah memancangkan pagar yuridis untuk aenjaga ke tertib- 
an hukum*

Sepchti apa yang ditentukan oleh paaal 1320 KUHPer- 
dafca* yang menuntut suatu kausa yang halal dan itikad balk 
dalam aetiap transaksi hukum, raaupun yang dl tentukan oleh 
pasal 1337 KUHPerdata "suatu sebab adalah terlarang apabi
la dl larang oleh Undang-undang f atau apabila berlavanan 
dengan kesusllaan balk atau ketertlban umum"*

P enyolundupan hukum merupakan perbuatan yang tidak 
senonoh karena didalamnya mengandung kausa sang tidak halal 
dan itikad yang tidak balk* Karefta perbuatan tersebut mem- 
perkosa dan menglnjak-injak tujuan serta jlva yang tersurat 
maupun terslrat dalam Undang-undang, yang akan membahayakan 
keleatarian hukum, merongrong* kepastlan dan kewibavaan hu- 
kunu

2, Penyelundup^iJUkum„I?alamJ>enguasaan Tanah mngMelaa-
UWi. Jfttos tfaftstaMB

Setelah memperoleh gambaran tentang penyelundupan 
hukum dari apa yang telah diuraikan di atas secara panjang 
lebar, maka sekarang akan dikecrukakan bagaimana terjadinya 
penyelundupan hukum Itu dalam pemilikan tanah, sehingga se
orang dapat dengan mudah menguasai tanah secara berlebihan# 

Sebelura membahae lebih lanjut kiranya perlu terle- 
bih dahulu mengetengahkan pengertian apa yang di maksud d»-
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ngan penguasaan tanah itu. Menurut penjelasan pasal 1 Un
dang-undang Ho* 56 Prp th. 1960 penguasaan tanah adalah 
tanah yang dikuasai sendirl oleh anggota keluarga masing- 
masing tetapi dapat pula dikuasai bersama yaitu milik ber
sama sebagai warlsan yang belum atau tidak dibagikan dan 
sebagalnya* Dan tanah-tanah yang dikuasai itu dapat milik- 
nya sendirl* dapat juga kepunyaan orang lain yang dikuasai 
dengan sewa, gadai dan hak pakal dan dapat juga miliknya 
sendirl bersama-sama kepunyaan orang lain.

Jadi di 3ini dapat dlbedakan antara pengertian hak 
milik dengan hak menguasai tanah tersebut* jelasnya hak 
menguasai yaitu hak milik seperti yang dlmaksudkan dalam 
pasal 20 UUPA di tambah dengan hak-hak lain yang sifatnya 
sementara tadi (gadai f sewa, dan sebagalnya)*

Dalam hal menguasai tanah tersebut maka timbulah 
hubungan hukum antara orang tersebut dengan tanah yang dl- 
kuasainya, yaitu Mhak seorang atas tanah dimana hak atas 
tanah tersebut memberikan wewenang kepada yang mempunyal
hak Itu untuk mempergunakan/mengambil manfaat dari tanah

16yang dihaklnya11*
Untuk menghindari terjadinya penuapukan tanah di- 

tangan sekelompok orang denganc ara-c ara yang tidak wajar 
dan di lain pihak untuk mencapai pemerataan pemilikan ta- 
joah, terutama dikalangan petani miskin. Guna terclptanya 
kesejahteraan dan keadilan sosial yang eeimbang seeuai de-

 ̂%f£endi Peranginangin* Sari Kuliah 1 Hukum Agra- ria I« Diktat* h. 37.
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ngan sosialisme Indonesia*
Telah banyak berbagai Undang-undang dan peraturan 

pelaksananya yang dlkeluarkan untuk mengatur pemllikan/pe
nguasaan tanah tersebut* Tetapl kenyataanya dalam lalu lin- 
tas masyarakat, selalu kita Jumpai adanya tingkah laku ma
syarakat yang menyimpangi peraturan-peraturan yang telali 
ditetapkan oleh penguasa yang seharusnya dlpatuhl* salah 
satu perilaku yang menyimpang tersebut adalah timbulnya ge- 
jala egoistis dari beberapa individu dalam menguasai tanah 
pertanian, dengan maksud untuk menumpuk harta kekayaon se
cara berlebihan.

Bagalmana caranya?, misalnya seorang yang bernama 
A bertempat tlnggal dl Surabaya, tepatnya dl Kecamatan Tan- 
des yang merupakan daerah/tanah pertanian tambak, memiliki 
tanah seluas 10 ha. Karena menurut praktek Java tan pajak 
hasil buzal, tambak untuk perikanan dimasukan kedalam golong
an tanah kering, sedang menurut ketentuan pasal 1 Undang-un- 
dang No* 56 Prp 1960 Jo Peraturan Menteri Pertanian Novor* 
SK* 9?8/Ka/1960* Surabaya termasuk katagori daerah yang 
sangat padat penduduknya, maka seorang yang bertempat ting
gal dl situ hgrnya boleh memiliki tambak makslmum 6 ha* dan 
b ha* tanah keleblhannya harus dlserahkan kepada Pemerintah 
dengan mendapat ganti rugi, atau selarabat-lambatnya satu 
tahun setelah la raamiliki tanah tersebut harus mengoperkan 
pada orang lain yang bertempat tlnggal dalam Kecamatan ter
sebut (pasal 6 Undang-undang Bo* 56 Prp 1960)*

Tetapl kerena ganti rugi itu kadang kala tldak se-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA SEGI PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI KETENTUAN 
BATS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
DI KECAMATAN TANDES KOTAMADYA SURABAYA

PANDJI SUSILO



suai dongan hasil tanah tersebut apabila dl eksploitaoi 
sendiri | maka coring kali orang berusaha nenghindari atur- 
an tersebut, dengan jalan pura-pura mengadakan jual boll, 
di hibahkan, di vasia tkan, di atas namakan kepada keponak- 
an atau soudaranya yang lain (sebagai kedok/stroman) dan 
sebagainya*

Sebagai contoh kita ambil salah satu cara* micalnya 
dengan jalan Jual bell, di sini si A yang memlliki tanah 
10 ha* itu nelateukan euatu per Jan jiao r abasia dengan cauda- 
ranya ai B untuk melakukan suatu transaksi jual beli f dima- 
na jual beli itu sebenamya merupakan perbuatan pura-pura 
saja untuk mongelabuhi para penegak hukun•

Dengan transaksi Jual beli tadi* maka secara yuri- 
dis formal beralihlah hak atae tanah itu tadi dari A kepa
da B* Dengan demikian formulas! dalam pasal 6 Undang-undang 
No* 56 Prp 1960 telah torpenuhi dengan Jalan yang vajar* 

Tetapi apabila kita selidiki* di balik kewajaran 
transaksi tersebut sebenaraya mengandung unsur penipuan dan 
itikad yang tidak balk, dengan maksud mengelabuhi penegak 
hukum agar tanahnya itu tidak lopaa dari penguasaannya*

Hal seperti tersebut di atas akan men jadi lebih pa- 
rah lagi apabila A yang mempunyai kelihaian mengelabuhi pe
negak ftukun, mempunyai antusias untuk menguasai tanah seca
ra berlebihan, dengan aktip mengadakan tranoaksi-transakoi 
hak atas tanah yang aifatnya sementara misalnya dengan ga
dai, sewaT bagi hasil dan sebagainya*

Misalnya kita ambll contoh bagaiinana caranya A da-
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U  I h I KpEttPUSTÂ AAN
-uinvnisrr.v̂  Nr-An 3 1

t . : '  *  ^ ,

pat menguasai tanah dongan gadai, yang 'melampaui batas vak
tu tujuh tahun soperti jang ditontukan pasal 7 tfndang-un- 
dang Ho. 56 Prp 1960* Menurut pasal tersebut setelah vaktu 
tujuh tahun tersebut habis, tanah tersebut harus dikembali- 
kan pada pemilik gemula tanpa tebusan lagi*

Untuk mengelak dari ketentuan paaal 7 tersebut, A 
dapat melakukun transaksi gadai dengan merxambahi syarat- 
eyarat/perjanjian-pcrjanjian secara rahasla* misalnya sa- 
ja dengan janjl rahasia apabila gadai tersebut tidak dl 
tebus lagi dalam vaktu seklan tahun maka tanah tersebut a- 
kan menjadi mlllk penerima gadai (A) atau dengan janjl ga
dai baru dapat kcmbali setelah jangka vaktu sekian puluh 
tahun dan oobagainya*

Dengan menambah janjl rahasia tersebut, maka tran
saksi gadai itu akan torgeser jatuh keluar forrnulasi pa- 
eal 7 Undang-undang No* 56 Prp 1960* Sehingga dengan do- 
mikian A dapat menguasai tanah tersebut lobih dari tujuh 
tahun (dengan tidak terkena ketentuan pasal 7 tersebut)* 

Karena transakei gadai itu atas kehendak dan ke- 
eopakatan ke dua belah pihak maka sesuol azas pacta sun 
servanda bahwa sesnza perjanjlan yang telah dl buat berla* 
ku sebagai undang^undang bagi merely yang raembuatnya*

Menurut hukum adat gadai merupakan hutwngan hukum 
antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah 
menerlma uang gadai dari padanya* Selama gadai itu belum 
dikorabalikan* maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh 
pihak yang member! uang (pihak mana dl sebut pemegang ga-
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dai) • Selana itu pemegang gadai berwenang untuk meraperguna** 
kan atau raangombil oanfaat dari tanah tersebut*

Hal semaca® itu aebenarnya bertentangan dengan ji- 
wa pasal 7 tersebut yang hendak melindungi golongan ekono- 
mi Xemah*' Tetapi dalam kenyataanya Hahkarcah Agung dalasi 
keputusannya tanggal 6 April 1976 No. I0l/K/Sip/1974 mem- 
benarkan peraetu^uan pegang gadai dengan syarat jangka wak- 
tu 75 tahun, karena hal yang demikian menurut pendapat Mah- 
kamah Agung tidaklah tenuasuk dalam cakupan pasal 7 Undang- 
undang No* 56 Prp 1960.^

Demikian sekelurait pembahasan tentang penyelundupan 
hukum dalam penguasaan tanah pertanian, yang dilakukan oleh 
seseorang dengan cara mengadakan transaksi kamuplase yang 
sangat bertentangan dengan jiwa dan cnaksud Undang-undang 
maupun moral*

Walaupun hal tersebut banyak terjadi dalam praktek 
sehari-hari , tetapi sulit bag! kita untuk membuktikannya 
secara nyata, karena hal tersebut telah di atur sedemikian 
rupa oleh para pihak untuk bersembunyi di balik selimut hu
kum yang melindungi dirinya dari gangguan pihak penguaaa.

3* Penyelundupan Hukum dalam Pemilikan Tanah secara Absen- 
tee

Pada dasamya penyelundupan hukum secara absentee 
adalah sama dengan cara-cara penyelundupan hukum yang lain

^Chidir Ali, Yurisprudensl Indonesia Tentang Hukum Agraria* Jilit II, Cet. lt Binacipta, Jakarta, 1979# h* 223*
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hanya di slni yang bersangkutan borusaha untuk raenghlnda- 
ri/oongenyarapingkan ketentuan hukum dari paeal 10 UUPA jo 
pasal 3 PP Ho. 22b th 1961 jo PP Ho# **1 th 196^f yang pa- 
da pokoknys melarang persilikan tanah pertanian oleh orang 
yang bertompat illegal di luar kecamatan tempat letak ta- 
nahnya5 kecuali bertempat tlnggal di Kecamatan yang bor** 
bataaan dengan kocamatan letak tanahnya*

fielaln itu Juga apabila orong yang mcmiliki sebl- 
dang tanah, berplndah tcmpat tlnggal atau neninggalkan 
tcapat kedlacrannya keluar kccamaten letak tanah tersebut, 
selarsa dua tahun berturut-turut 9 maka paling lambat eatu 
tahun setolah jangka waktu dua tahun tersebut la harus 
memlndahkan hak atas tanah itu pada orang lain yang bor- 
tempat tlnggal dal am kecamatan tersebut#

Xetapl apabila A yang bertenpat tlnggal di suatu 
kecanatan di Surabaya kemudian plndah ke kecamatan lain 
tetapl ingin tcrus norapertahankan dan menguacai tanah ter- 
sobut, tanpa terkena poraturan absentee tersebut. la da* 
pat oembuat suatu katauplase transakei jual boll tanah so** 
cara fiktif dengan saudaranya misalnya saja B.

Kcmudian D disuruh mcngurus eertiflkat dan sega- 
la scsuatu yang berfaubungan dengan transaksi jual boll da
ri tanah tersebut atas namanya#

Dengan demiklan secara forzail sertifikat tanah 
tersebut sckarang atao nama B, tetapl secara materill ta
nah tersebut inaslh tetap ada di bawah penguasaan A*

Dengan demiklan di ballk keabsyahan transaksi Ju- 
al bell tanah tersebut, mengandung unsur itikad yang ti-
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dak balk yang tertentangan dengan lsl dan jlwa yang terai- 
rat dari Undang-undang.

Dan sebaXiknya apablla A yang bertenpat tinggal dl 
Surabaya tadi s bergerak secara aktif* menumpuk tanah perta
nian, ia dapat dengan nudah ncrabeli tanah pertanian di na- 
na caja yang la kehendaki*

Hisalnya saja A nen-eli tanah pertanian ndlik B 
yang bertompat tinggal di Gresik, isenurut ketentuan pasal 
10 UUPA hal ini jelas di iarang. -

Tetapi agar ia tidak terkena dan terMndar dari la- 
rangan tcrscbut, la dapat membuat suatu proyeksl (ganbaran 
situasi keadaan) dl nana sefcelum A membayar uang untuk ta
nah tercebut, la Einta kepada 5 membuat perjanjian, bahwa 
ia ataii B oenguasakan tanataya kepada A*

Dengan adanya propektus (surat yang menerangkan 
suatu fakta) torsebut* di aini dapat terlihat fakta yuri- 
dis bahsm A tidak menbeli tanah teraebut, tetapi A hanya 
cenerima kuasa inutloh dari B untuk nengurus tanahnya, pa- 
dahal fakta sobenarnya tanah tersebut sudah di bell oleh A 
dengan 3ual bell yang diselubungi oleh kuasa nutlak tadi# 

Apablla tanah tersebut sudah bersertifikat * naka 
dl kantor pendaTfcaran tanah sertifikat ataa tanah tersebut 
masih tetap atas nama B, padahal tanah tersebut sudah her* 
alih kepada A, dengan deciikian B dl sini hanya bertindak 
se-agai strocaru

Dengan adanya propektus tersebut, peja^at yang bcr« 
wenang tidak dapat nelarang kehendak B untuk comber! kuasa
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pada A f karena hal tersebut menyangkut hal koperdataan se- 
aeorang yang di iadn oXoh undong-undang.

Schlngga A yang bertempat tlnggal dl Surabaya tadl 
aonguaoal/mcmllikl tanah portanian tanpa akan terkcna ke- 
tcntuan absentee ataupun ketontuan batae pakgicnun pemHUi* 
an tanah*

Apa tujuan dlbuatnya curat kuasa zsutXak ter sobut, 
nengapa tldak dl boat akta jual boll jlka A ncnang benar- 
bonar tclah neabell tanah tersebut V«

Henurut Effcndl Peranglnangln, kuasa meopunyai
tujuan s

1* Supaya sertlfikat tanah itu totap tertulis atae nana si pembcri kuasa, cupaya secara hukum tazapak bafawa bukan cl pcnertea kuasa yang znenlllklnya. Sebab jlka si penerina kuasa yang dl catat oleh KP t cobagai pesiilik m k a  nungkin akan terlihat si pcncrloa kuasa iacmlllkl tanah yang raolampaul ke* tentuan batas makoiwua atau aboontoo
2* Supaya tldak perlu ooanbayar biaya jual boll, ter* roaguk biaya pendaftaran tanah, walaupun dalam 

sertlfikat tldak tertullo nama A sobagal pesdlik tapi dengan kuasa oufclak Itu la dapat bcr tldak sobagal pexailik#
3* Supaya si pcnerloa kuaca dapat menguasal tanah 1- tu sobagal layaknya eeorang pcailik*
W  Cupcqfg terhlndar dari larangan Hmealllki tanah”

Earl eontoh itu tclah Kcnbcrlkon gaabaran kopada 
klta bagaixnana seseorang yang bertorapat tlnggal di suatu 
kocaisatan, dapat membell tanah pertanian oocara borlebih-*

l8Effondi Poranginangln, Pz^ktek .Hukusa Acrarin .fa. 
al-Beli Hak Atas Tanahf ESa Study Club, Jakarta, 1979, h. 1 1 2 -1 1 3 *
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an di Kecanatan lain tanpa fearus berpidah tempat ko Koca~
raatan lotak tanah Itu*

Jelas bahva kuasa rntlak adalah jual boll yang
torcelubung untuk nenghindari kewajiban dan larangan por-
undangan, kuasa rntlak adalah suatu lesibaga yang dipergu-
nakan untuk "penyelundupan hukumn ••••» * Baidak dlpergu-
nakan dal an praktek untuk manembua peraturan landreform*^

Dal&a tanya javab dengan Kompafi , Prof * Imam Sog-
tiknjo manorangkan bahva

Hasalah Agraria meaang sullt « * # # Kosulitan yang oungkin bakal timbal ditessukan dalam usencrtlbkon pe- millkan tanah pertanian berkedok, terutajna raonyang- kut adanya keeenderungon selaraa boberapa tahun tor~ akhir ini ten tang banyaknya penggunaan "surat kuasa mutlakn « * * • Cara pengalihan tanah dongan cara kuasa xnutlak tersebut, oleh Imam SoetUmJo dlnllai co- bagai tata cara penjualan (tanah) torsolubung* Peno- rintah dlruglkan karona tidak dapat memungut pajaJ^ 
ataa transakai ptndah tangan yang tcrjadi * * • *

Beaalklan ao dikit uraian tontang boberapa cara po-
nyolundupan hukun dalam bldang agrarla, yang sullt bagi
kita untuk nengotahulnya dengan past! apakah transakai 1-
tu dilakukan dengan sungguh-sungguh ataukah berpura-pura
saja

_ . h* n k  
20*Xtoam Soetiknjo, uPenertifcar» Mas&lah Tanah Salit

tetapi Belum Terlambat", ggigKsi-gWltflTIKan KgragvMasalah Tanah. pUSat Pembinaan Sumber daya Manusia (PPSM; rrKi/^b,
Jakarta, 1973» h« 15
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KETENOTAR-KETEHTUAH PENGOASAAN SAHAH X&LAM UUPA 
DAK KETENTUAH-KBTENTOAH D&LAK LANDHEFOHM

Proklamasi kemordokaan EepubXik Indonesia tanggaX 
17 Agustus 19^? merupakan dotlk penjeboXan tertib hukum 
kolonial dan aekaligue detik pembangunan tertib hukum na* 
atonal, tortib hukum Indonesia*

Pada tanggol 18 Agustus 19^5 oleh PPKI atae naaa. 
bangsa Indonesia ditotapkanlah UUD Proklamasi* UUD 19**5 
sebagai pervujudan dari tujuan Proklamasi keraerdekaan.

Sebagai konsekuenoi dari pada kemerdekaan adalah 
penglsian kemerdekaan itu sendiri, dengan jalan melaksana- 
kan pembangunan disegala bidang* guna nencapai cita-cita 
dan tujuan nasional, seperti yang dituangkan pembu*
kaan UUD 1S*5*

Salah fiatu a&pek dari pembangunan tersebut adalah 
pembangunan di bidang hukum, yaitu pembangunan hukum naai- 
onal yang berdasarkan Pancasila, yang aorupakan catu sio* 
torn hukum yang berdasarkan pada norma-norma hidup yang tuzo* 
buh, berkenbang dan dipertahankan dalam pergaulan magyara* 
kat Indonesia sehari~harif aesuai dengan kesadaran hukum 
masyarakat Indonesia, yang tldak lain adalah hukum adat* 

Cita-cita pembangunan hukum yang mencerminkan ke- 
pribadian dan Jlwa bangsa Indonesia itu, diantaranya telah 
dijelmakan dalam pembangunan hukum agraria naaional, yaitu 
UU Ho* 5 tahun 1960 yang imilai berlaku tanggal 2*f Septexa- 
ber 1960 f yang daXom konsideran berpendapat ditogaokan oe-
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bagal borikut* %  * * perlu adanya hokum agraria nasional 
yang bordasarkan atas hukum adat tontang tanah • * • do
ngan tidak mengabaikan uneur-unsur yang bordasarkan pada
hukum agaua*, yaitu hukum agraria nasional yang berdasar-
kan Pancaalla (konoideran berpendapat huruf C)v yang ke- 
mudian dengan togas lag! dl muat dalam pasal 5 UUPA yang
berbunyl sebagai berikuts

Hukum agraria yang berlaku atas burnt* air dan ruang angkasa ialah *fcukum adat19 sopanjang tidak berton- 
tangan dengan kepentingan nasional dan negara* yang bordasarkan atas poroatuan bangsa, dongan sosialisme Indonesia serta dongan peraturan~peraturan yang ter- cantum dalam UU ini dan dengan peraturan perundangan laionya* eegala oosuatu dengan na ngindahkan unsur- unsur yang bordasarkan pada hukum agoma*

Dongan doaikian hukum tanih-adat yang dijadikan
daeor darlpada UDPA itu tidak dlragukan lagi* Dengan di -
undangkannya UUPA9 naka telah hapuslah dualisms dalam bn-
kma agraria* Soma hak-hok atas tan oh, balk yang bcrdasar-
kan atas hukum barat maupun hukum adat dikonversl raenjadi
hak baru, yaitu hak atas tanah yang didacarkan atasf

Hukum Adat Baru monurut Saleh Adlvinata, atau Hukum Adat yang sudah dl saneer monurut Boedi Ilarsono , Ha- kuD adat yang sudah diseopumakan nonurut Prof # Su- dargo Qautaca * atau Hukum Adat yang bortunbuh dan tarubah memrut Prof# Ko Tjay Sing, atau Hukum Adat yang telah dihilangkan si fat daorahnya dan dlberl 
slfat nasional aonurut Prof* Soehardi sedangkan se- baliknya menurut Dr* AP* Parlindnngan hukum agraria yang borlandaokan hukum Adat sana saja dengan proses 
kelanggengan hidup Hukun Adat#

21AMurrahmars» Kadadukan HUlaun Adat. ITanahPaLarn Bangka Pembfineunan Wasionnl, Aluani, Banffimg, A97V, h.B2.
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1, Penguaaaan Tanah yang Kalanmaul Ketentunn Batas Makfliwn 
Septrtl tel ah disebutkan dl atas, bahva TJUFA yang 

berdaearkan hukum adat, hanya menuat ketentuan-kotentuan 
pokok dan garls beoarnya saja, sebagai daear penyusunan 
peraturan lalnnya*

Walaupun perundang-tmdangan agrarla klta cekarang 
ini bclum lengkap mkaudnya belun semua soal dapat dl atur 
dalam aturan yang tcrtulis, namun dongan ketentuan pacal 5 
UUPA dl atas hukum agraria klta eudah dapat dikatakan long* 
kap* Sebab hal-hal yang belum ada peraturannya secara ter- 
tulls, klta harus mencarlnya dl dalam hukum adat*

Dengan demlkian penentuan hak-hak atas tanah yang 
termuat dalam pacal 16 (1) UUPA Itu dldasarkan pula pada 
aiatimatlka hukum adat* Sehubungan dengan Undang-undang ten* 
tang hak mlllk yang klta tungsu«*tansca hinggn caat ini bo
lus tsrbsntuk Juga, mta berdzigaxtean pasal 56 CUPA aengatur 
sebagai berlkut*

fielam 00 mcngenal hak mlllk sobas&f tersebut dalam pa- sal 50 ayat (1) belum terbontuk. maka yang berlaku ada- lah ketentuan-ketentuan hukum aaat eetompat dan pera-~ turan-peraturan lalnnya mengenal hak-hak atas tanah 
yang memberl wewenang sebagaimana atau mlrip dengan yang dl aaksud dalam pasal 20, sepanjang tldak borten- 
tangan dengan Jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-un- dang Ini*

Selama Undang-undang hak mlllk belum terben- 
tuk untuk menjemln kepastian hukum, maka yang bcrlaku ada
lah hukua tanah adat*

^Boedi Harsono. Pengaatftr Hukum Aerarla Indonesia* 
Cet* III, Djambatan, Jakfeeta, 197«» h* 222*
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Dengm deraikian dalam menafsir luac tanah raakelnum 
handaknya klta aalalu berclkap lugas9 tanpa emosi dan te- 
tap borpedoraan pada pertlmbang&n»portiobangan hukum, ae- 
hingga dengan demiklan tidak akan nenimbulkan korancuan da
lam btrfikir dan stenafsir*

Salah flatu hal yang porlu diporhatikan dalam m -  
naksir luas makoiimiia tanah portnnian adalah dalam hal h&r- 
ta pcrkavlnan yang berupa tanah pertanian#

Klta tidak boleh gogabah, asal soeeorang momillkl 
tanah yang nelampaui bataa pact! torkona aturan landreforra 
B©lum tentu sabab klta harus oenelitl dan aonelusuri ter- 
lebih dahulu aeal ucul tanah itu9 dengan cara bagaimana 
don pada aaat kapan soeeorang Itu memperolch tanah t»rse- 
but*

Berdasarkan pasal 35 UU Perkavinan Ho# 1 th# 197*#* 
yang oonegaakan s*bagai berlkutt

(1)# Harta benda yang diperoleh selama perkavinan EEnjadl harta borsama#
(2 )* Sarta bavaan dari uiaclng-maelng stuunl dan ieteri 

dan harta benda yang diperoleh masing-maeing ae- bagal hadiah atau v&rlsan. adalah dl bawah pengu- a&aan raaslng^masing sopanjang para pihak tldalc menentukan lain#
Selanjutnya dalaa pcn3olasan paoal 3 5 tercobut t dl*

togaflkan lagl bahwa apablla porkavinan putua maka harta
bersama to rscbut dl atur iiukumaya mslng-naslng, yang dalam
penjolasan pasal 3 7 Undang-undang Porkavinan 1:0 . 1 th# 197^
yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum l&innya#

Bulan hal harta porkavinan ini Tor Ilaar membedakan~
nya ssnjadi enpat macam yaitu: Harta warlsan (asal* pucaka,
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M
bawaan) yang toraaal dari karabat, Bar to yang diparoleh/di- 
kuaaai auarai istari eaeara paraaoiangan aabalra atou oeau* 
dah perkavinan, Earta parkawlnan borsaaa (gono glnl), Bar- 
ta bcnda yang dlhartlahkan kopeda suaml iotori aeeara beraa-
Q6”6toGl*^

Harta-harta jang nasuk daloa porkavlnan Itu dalaia 
pangnn/mnnnya mcapunyoi status a*mdirl*&endirlt gobagal 
contain A aaorong lafel«lakl yang poraillkl tanah pertanian 
dari varisan aaluao ha* kavin dengan B yang juga ccralllKi 
tanah pertonion ««lu&s 3 ha* Dengan adanya perkavinan onta* 
fa A dengan B tersobut aaka terjadilah penguaoaan tanah o- 
Xch koluarga AB sttluaa 7 ha* Setelah nolangsungkan porkawi- 
nan taXaaan tahun lananya, dari haeil Jorih poyah raoreka 
bordua dapat menbcXi tanah portanian eaXu&g 2 ha* Dengan 
danlkian tanah yang Baraka aillkVkaasal aekarang imjadl 
9 ha*

Apabila AB tersebut borteopat tlnggal di daorah yang 
aangat padat penduduknya* naka Xuaa oakaiaua tanah pertani- 
an yang bolah dlniXikinyn oenurut paoal 1 (2) UU Ko* 56 Prp 
i960 aabagal berikutj

Savah atau Xanah Karin#
1* Udak padat 
2# Padatt

i 15 s 20

a* Sourang padat $ 10 t 12
t>* cukup padat s 7,5 t 9
o* aangat padat * 5 s 6
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Dalam hal ini tanah seluao 9 ha sang dikuaaal oleh 
AB tersebut tidaklah tercakup dalam penge»tlan pasal 1 (1) 
UU Ho* 56 Prp I960* tetapi yang tonnasuk dalam pengertian 
teroobut hanyalah b&rafag-barang yang diperoleh selama per* 
kavlnan eaja (gono ginl), yang seluas 2 ha itu saja* Be* 
dang tanah yang seluao b ha dan 3 ha merupakan barang aaal 
A don B dl mana tanah yang satu dengan yang lain mempunyal 
statuoAodudukan scndlrl-eendiri yang tidak dapat bercam- 
pur*

Dengan demikian valaupun secara defakto mereka me* 
nguasai tanah 9 ha tetapi eecare da jure mereka tidak me- 
snilikl tanah yang melampaui ketentuan batas makeimum 5 ha* 

Hal ini didasarkan pada pasal 35 dan pasal 37 UTJ 
Perkavinan tadi, sehubungan dengan pasal 1 (2) UU.No 56 Prp 
1960. Dimana apabila terjadi percoraian maka yang mengatur 
adalah hukum agaraa, hukum adat dan hukum lalnnya* Dengan 
denikian ketentuan pasal 35 dan pasal 37 TO Perkavinan No.
1 th 197** adalah singkron dengan pasal 5 dan pasal 56 TOPA 
llo* 5 th 1960*

Menurut hukum adat, apabila terjadi eeral hidup a- 
tau ceral mati barang asal keabali ke asal* dalam hal ter* 
jadl ceral mati maka untuk monjamln kelangsungan hidup jan« 
danya secara layak ia dapat monguasal harta asal suaml sam-» 
pal ia meninggal dunla atau kawin lag! (M*A tanggol 8-11- 
1960 No. 302 K/Sip/1960)*

Totapl apabila dalam perkavinan tersebut AB menpu- 
nyai anak misalnya C, kenudlan eetelah AB meninggal dunia C
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imaperoleh varisan tanah yang dikuasai AB seluas 9 ha tadi# 
Tanah varisan yang dikuasai oloh C inilah yang tercakup da- 
lam pengertlan pasal 1 (2) UU No# 56 Prp 1960* Dengan deni- 
kian oaka ada tanah kelobihan seluas h ha* Sehingga harus 
dialihkan kepada orang lain atau diambll oleh pemcrintah 
dengan ganti rugi.

Selain daripada itu yang menentukan luas oakslmuis 
tanah pertanian tersebut aelanpaui batno atau tldak, tldak* 
iah terbatas pada tanah ralliknya saja (mengoasal socara 
langsung), totapi Juga tanah orang lain yang dlkusai dengan 
hak gadal, seva, bagi hasil dan sebagainya (menguasai seea- 
ra tldak langsung).

Dongan bcrpodoman pada besarnya keluarga (pasal 17 
UUPA), Jualah anggota koluarga yang besar dapat menentukan 
luas maksinum tanah pertanian yang boleh dikuasai oloh satu 
keluarga, dengan deaikian kotentuan pasal 1 (2) UU No*56 Prp 
1960 adalah tldak zautlak molainkan rolatlf •

Apa yang dl naksud dengan koluarga?* Menurut penje- 
lasan pasal 1? UUPA lalah suomi, isterl serta anak**anak yang 
belum teivin danxnoalh menjadi tanggungannya yang Jualahnya 
berkisar 7 orang, balk laki-laki znaupun vanlta yang ctonjadi 
kepala koluorganya*

Untuk manghlndarl kesixopangsluran mengenai pengertl* 
an keluarga tersebut f kemudlan diperjelas lagl dongan Ins* 
truksi Bersama Menteri Dalasi Hegorl dan Otonoml Dacrah de
ngan Menteri Agrarla Ho* Sekra 9/1/2 titik 5af "yaitu as* 
koloapok orang-orang yang merupakan kesatuan penghldupan
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dongan jscngandung unsur-uneur pertalian daroh atau perkawl~ 
nan#*

Seandainya Juzclah satu keluarga leblh dari 7 orang 
m k a  bag! keluarga Itu luas mksiinma untuk anggota kcluarga 
aeiobihnya dl tanbah 10 %* Tetapi Jumlah taanbahan tersobut 
tidak boloh loblh dari 50 %f sodang Juolah tanah pertanian 
yang dikuaaal eelurutaya tidak boleh leblh dari 20 ha9 ba
lk oavah^ tanah kerlng9 inaupun savah don tanah kering*

MisaInya untuk eatu kduarga yang to rtcnpat tinogal 
dl daerah yang tidak padat? yang tcrdlfcl dari 1 5  anggota ke
luarga# Maka mkelmahya dihitung sebagai berikut* Juralah 
taabahan ja ng boleh dimilIkinya oGimrut kotentuan tersobut 
adalah 8 X 10 £ X 15 ha * 12 ha* Sehingga luas eelwuhnya 
akan xaenjadi 15 ha ♦ 12 ha * 27 ha*

Tetapi haruo dl ingat bahwa Jualah taabahan terso- 
but tidak boloh leblh dari 50 % dari luae raakBinusj yang dl- 
bolehkan dl tempat teraobut, yaitu 50 % X 15 ha w 7*5 ha 
sehingga Inasnya 1 5  ha ♦ 7*5 ha m 22,5 ha*

Oleli karona tanah yang dimlliki aeluruhnya oenurut 
- pasal 1 (2) UU No* 56 th 1960 tldck boloh loblh dari 20 ha 
oaka luae aakalmn yang boloh dtaHiki oleh koluarga torso- 
but, paling luag tidak boleh loblh dari 20 ha aavah*

Kalau yang diratliklnya Itu tanah koring xnaka kelu
arga torsebut tidak boleh raondapat tarabohan lagif karona 
batas cBksimuia tanah kering untuk daerah yang tidak padat 
sudah dltetapkan 20 ha*

Sehingga Juolah tambahan yang haruo dilepaakan ada-
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lah 27 ha - 20 ha w 7 ha atau 22,5 ha - 20 ha » 2,5 ha# 
Jadi juralah tambahan yang dibolehkan hanyalah 5 ha fiaja* 

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan 
tanah kering dan savoh, maka untak menghitung luas mak« 
siraumnya luao sawah dijumlah dengan luae tanah kering, do- 
ngan nilai tanah kering sama dongan sawah ditambah 30 % 
untuk daerah yang tidak padat dan 20 % di daerah yang pa
dat* Dengan ketentuan bahva tanah pertanian yang dikuasai 
coluruhnya tidak boleh lebih dari 20 ha*

Dalam penjelaean pa sal 1 <2) ITEF Ko# 56 Prp th 1960 
dikcmkakan contoh aebagat berikut i Miealnya di daerah 
yang kurang padat penduduknya oleh sntu keluarga dikuasai 
5 ha sawah dan 9 ha tanah kering* Maka 5 ha sawah dihi- 
tung xaenjadl tanah kering yaitu 120 £ X 5 ha t= 6 ha* Jadi 
tanah yang dikuasainya juzolahnya « 6 h a +  9 ha** 15ha 
tanah kering* Karena untuk daerah yang kurang padat iaakei« 
cjunnya 12 ha tanah kering* maka keluarga itu harus nole- 
paskan I 5 h a ~ 1 2 h a * 3 h a  tanah kering# Dengan demikian 
maltsimamnya adalah 5 ha sawah dan 6 ha tanah kering « 11 ha* 

Jlka yang akan dilepaskan aavah, laaka 9 ha tanah 
Uoring itu di hitung monjadi cavah, yaitu saaa dongan sa
wah 5/6 X 9 ha « 7,5 ha* Dengan deaiklan aaka jumlah ta-
nahnya 5 ha ♦ 7*5 ha m I2f*> ha savah* Karena untuk daerah

i

tersebut makgiiauranya adalah 10 ha naka sawah yang haruo 
dilepaskan adalah 12,5 ha - 10 ha » 2,5 ha*

Perlu mendapat perhatiim bahva bagoimnapun juga 
luas tanah sawah dan tanah kering itu tidak belch lebih
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dari 20 ha9 balk di daerah yang padat ntaupun tidak padat* 
Borapakah Xuas mkaiimiinnya jika tanah yang dikua- 

sal terletak dibeberapa daerah Tingkat II yang maeing-m- 
sing termsuk dalam golongan daerah yang berlainan kepada* 
tan pcnduduknya?*

Dalam hal ini Boedi Harsono mengennikakan eebuah 
contoh oobagai berikuti Mioalnya aeorang mempunyai tanah 
di Paaaman 9 ha dan di Karawang 3 ha* Untuk Pasanan luas 
raaksimonya 15 ba ( daerah tidak padat} dan untuk Karawang 
5 ha (daerah sangat padat)* Pi kedua daerah itu tanah yang 
dimilikl kurang dari Baksiamm*

Apakah tanah 12 ha torsebut boleh torus dinilikinya • 
Tidak bolehf karena aeperti yang telah diuraikan di atas 
yang terkena ketentuan aokeinrum itu adalah Jumlah tanoh yang 
dikuasainya, dengan tidak memperqoalkan di mana letak ta
nah yang bersangkutan berada*

♦

JTika demikian berapa jumlah tanah yang boleh dimi- 
likinya?* Cara ntaecahkan persoalan ini tidak dl atur da* 
laa W  No* 56 PJtp th 1960* Tetapi bcrpedonan pada cara un
tuk caenydefiaikan goal pemilikan cavah dan tanah kering 
tersebut dl atas maka kaouo ini dapat dipecahkon aebagai 
berikuti Sawah dl Karawang dinilai 3 kali savah di Paaaman 
Jika yang dilepaskan Itu oavahnya yang dl Pasaman* maka 
dapa$ diadakan perhltungan aebagai berikuti 3 ha eavah di 
Karavang m 3 X 3 ha cavah dl Pasaman « 9 ha* Jadi jumlah 
semuanya adalah 9 ha + 9 ha » 18 ha* Sedang batas maksi- 
m m  untuk Passman adalah 15 ha, znaka sawah dl Pasanan yang
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haras dilepaskan adalah 18 ha - 1? ha * 3 ha*
Dapat pula di hitung dengan c&ra lain, dl K&ravang 

cudah raempunyai 3 ha aedang aaakslooinnya 5 ha cavah, Jadi 
la maslh dlporbolohkan nempunyai tambahan 2 ha yang nilai- 
nya dl Pasaman > 3 X 2 ha » 6 ha* Karena la sudah ©enpu~ 
nyai 9 ha naka yang if ha harua dilopaokan.

Untuk menontukon daerah mana yang harua dilcpaskan 
solaln hal tersebut dl at as, harua dlperhatikan tula ke ton-

s

tuan-ketentuan nongenai larangon absentee yang akan di ba- 
has dl bawah ini*

Berapa luas aakaimum tanah pertanian yang boleh di* 
niliki oleh soorang pogavai negeri atau penslun pegavai no* 
gerl?# Meirurut ketentuan paoal 6 PP No* b th 1977, monogas- 
kan bahva seorang penslun pogavai negeri atau pegaval nego- 
ri yang 2 tahun men j clang masa penslun, dibolehkan membell 
tanah pertanian secara absentee seluas 2/5 dari luas maksi- 
mm yang dltentukan untuk daerah yang bersangkutan*

£• f qtfUKm 3foagh.Ssgar.fi Aftamtafi
Program landreforo ternyata tidik caja raendietribu-* 

sikon tanah-tanah pertanian yang terbatas pada tanah-tanah 
yang xnelampsnl ketentuan bates maksimum* Seperti yang dia- 
tur dalaa pasal 7 jo* pasal 17 UUPA don Peraturan Pelaksa- 
nanya UU Ho* 56 th 1960 jo* Kcputuean Montcri Agrarla Ko*

^ B o e d  H a r s o n o , Q p . C i t * .  h ,  2V8 .
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mor* BK 978/&ia/1960# Tetapi juga tanah-tanah yang diambll 
oleh Pcmerintah karena absentee, tanah-tanah ovapraja dan 
bekas swapraja yang telah dl ambil oleh Pemerlntah, ser ta 
tanah-tanah lain yang langsung diambll oleh nogara.

Kotcntuan pomilikan tanah pertanian secara absen* 
tee dalam pasal 3 FP No* 22** th. 1961* jo. pasal 1 PP No.Vl 
th 196*f (tambahan pasal 3 a s/d 3 e)9 merupakan pelaksana- 
an dari pada azas bahva tanah pertanian haruo dlkerjakan 
sendirl secara aktlf oleh peailiknya, soperti apa yang di- 
nuat dalam ketentuan pasal 10 (2) UUPA*

Pada pokoknya peraturan tersebut mclarang pemillk* 
an tanah pertanian oleh orang yang bertempat tlnggal di* 
luar kecamatan letak tanah itu berada* Larangan ini tidak 
berlaku untuk pemillk yang bertempat tlnggal di kecamatan 
jang berbatasan dongan kecamatan tempat letak tanah terse* 
but, sepanjang jarak antara tempat tlnggal pemilik dengan 
tanahnya menurut pertlmbangan panltia landreform Daerah 
Tingkat II maslh raenningkinkan untuk mengorjakan tanah ter* 
sebut secara efislen*

Bagaimana apabila seseorang mlealnya A yang menu* 
rut pertlmbangan panltia landrefona memungklnkan untuk me* 
mlllki tanah pertanian secara absentee dl kecamatan lain 
yang berbatasan dengan tempat tinggalnya* Tetapi dalam ke* 
nyataannya.la tidak mongerjakan sendirl tanah tersebut to
tapi secara dlam*dlam tanah tersebut dlgadalkan atau disc* 
wakan pada orang lain, sehlngga bertentangan dengan azae 
yang terkandung dalam pasal 10'UUPA*
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Homat soya hal tersebut dieebabkan karena kerapuh- 
an dari pada peraturan pelaksana dari ketentuan-ketentuan 
pasal itu sendiri yang sampai eekarang belum terbontuk*

Menyadari akan keravanan roenghadapi naealah terse-* 
but} maka jauh-Jauh gebelumnya dalam pcnjelaean umum ang- 
ka 7 UUPA tolah diperingatkanf bahva pada vaktu yang akan 
datang masih perlu di buka kcmungkinan adanya penggunaon 
tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan peniliknya, xni« 
calnya secara ecwa, berbagi basil, gadai don lain sebagai- 
nya* Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut 
ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lalnnya f 
yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat 
penindasan si lemah oloh si kuat (pasal pasal M  dan 
paoal ?3 )«

fiogitu juga nisalnya peoakaian tanah atao dasar 
seva, bagi hasil, gadai dan sebagalnya itu tidak boleh di? 
sorahkan kepada persetujuan pihak-pihak yang berkepenting- 
an sendiri atas dasar "freefight", akan tetapi penguasa a- 
kan memberl ketontuan-kofcentuan tentang carc$ syar at-eyarat 
agar dapat meiaenuhl pertimbangan doadllan dan moncegah ca- 
ra-cara peacrasan*

Apabila penerintah secara tegaa dan konsekuen men- 
jalankan ketentuan pasal 10 UUPA Jo* pasal 3 (2) PP No»22k 
tahun 19 6 1, taaka sudah solayaknya apabila pcmcrlntah men- 
cabut kembali ijin yang telah diberlkan pada soaeorang un- 
tuk momilikl tanah secara absentee*

Hemat eaya dalam monangani masalah tersebut masa-
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lahoya tidak sesedorhana itu* kita tahu bahtm diiaaayarakat 
leblh banyak kita jumpal buruh tani/potani kecil dari pada 
potani kaya* Jelas soorang buruh tani yang mi skin karena 
pcrokonomiannya tidak nosamgkinkan untuk memboli tanah so- 
luas 2 hektar* sesuai dengan bates minimum transaksi juaX 
boll tanah (pasal 9 TO Ho* 56 Vrp th 1960)*

Dengan adanya gadoif eeva, bag! hasil, kadang kala 
zznlah aoaberl keuntungan kepada ke dua balah pihak, baik 
kopada buruh tani/potani kocil yang tidak dapat menbeli ta
nah1 naupun kopada pcniliknya sendirl* Karena dcftgan adanya 
gadai f sewa dan bagi hasil akin ncnbori keaompatnn pada bu
ruh untuk mengolah tanah dan zacnanami tanaman tertontu yang 
menguatungkan, dari pada ia hanya sekodar menjadi buruh ta
ni yang nasibnya loblh banyak torgantung pada majikan*

Jelasnya apabila peailikan tanah absentee itu neaw 
berlkan keuntungan pada ko dua belah pihakf balk pada buruh 
maupun penilik tanah* Henat saya hal torsebut dapat diteri- 
ma* toh pemillk tanah tersebut tolah oondapat ljin dari pa* 
nltia landreform dongan sogala port imbangannya» Totapi apa
bila penrllikan tanah absentee itu mengandung unflur-uncur 
pemerasan yang merugikan nasyarakat, kiranya hal inilah yang 
perlu di larang oleh panltia landreform9 valaupun Undang-un- 
dang raembolehkan*

Bagaimana tanah absentee terjadi?, tidak eelamanya 
seorang yang memlllki sobidang tanah pertanian dapat mongo- 
lah dan bertempat tlnggal dalam kecamatan letak tanah yang 
bereongkutan berada, inungkin karena seouatu hal orang ter-
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sebut harus pidah tempat menlnggalkan tanah portaniannya, 
dan bertaapat tinggal di kecamatan lain*

Apabila kopindahan orang tersebut selama dua tahun 
berturut-turut dan ia melaporkan diri pada pejabat notea- 
pat yeng bervenapg maka dalam vaktu satu tahun sejak bea> 
akhirnya Jangka vaktu dua tahun toreebut , ia diwajlbkan 
untuk momindahkan tanah miliknya itu pada orang lain yang 
bortempat tinggal dalam kocamatan itu (pasal 3 * ayat 1 PP 
No* tahun 196**)*

Sedang apabila ia tidak molaporkan diri pada peja- 
bat yang borvenang maka dalam Jangka waktu dua tahun ter- 
hltung scjak ia meninggalkan tempat itu divajibkan untuk 
memindahkan tanah miliknya itu pada orang lain yang ber- 
tempat tinggal dal an kecamatan tcrsobut (pasal 3 a ayat 2  

PP Ho* M  tahun 1$6fe)*
Apabila sesoorang momperoloh varisan tanah perta

nian di luar kocamatan di mana ia bortenpat tlnggal maka 
dalan vaktu satu tahun sejak si pevaris meninggal dunia, 
divajibkan untuk memindahkan kepada orang lain yang bor
tenpat tlnggal di kocamatan di mana letak tanah itu berada 
(pasal 3 c PP Ho* hi th 196V)*

Solain itu absentee dapat terjadi pula apabila so* 
ceorang yang bertompat tlnggal di suatu kocamatan* membeli 
nobidang tanah pertanian yang berada di kocamatan lain* e* 
tau dongan cara-cara penyelundupan hukum scperti yang tc
lah di bahas dalam Bab II*

Untuk moncegah uoaha^usaha yang bortujuan menghin-
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dari ketentuan tersebut dl atae, maka Menterl Pertanian dan 
Agraria mengeluarkan Pedoman Ho. Ill th 1963 yens menegaskan 
bahwa "pindah ke kecamatan yang beraangkutan" haras dlarti* 
kan bahwa mereka benar-benar beruraah tangga dan menlalankcm 
kegiatan-kogiaton hldup bermaayarakat dalam hldup sehari- 
hari dl tempat yang baru sehingga memungkinkan pcnggarapan 
tanah secaxa efloien* Dongan denikian belumlah cukup so so* 
orang mempunyai kartu penduduk dl tempat yang baru tetapi 
kenyataannya eeharl-harl la maalh berada di tempat tlnggal* 
nyo yang lama*

3* Pcmillkan Tanah oloh Pogaual Herreri
Sesuai dengan azas agraria Indonesia, bahwa tanah 

pertanian untuk petani* Sehingga pegawal nogorl dl larang 
untuk membell atau tukar monukar yang menyebabkan pemllik- 
an tanah pertanian tersebut* Kecuali dalam hal hlbah dan 
waris dengan tetap momperhatikan ketentuan 2/5 dari batas 
makslmum yang dlbolehkan untuk daerah tersebut* Larangan 
tersebut di atas pada asasnya dltujukan pada sezsua bentuk 
pemlndahan hak nilik tanah pertanian secaraabcentoe, eejak 
tanggal ditetapkannya PP no* 22V th 1961 (19 September 1961) 

Dengan dasar pemlkiran bahwa penlllkan tanah perta
nian secara absentee akan menlmbulkan penggarapan tanah yang 
tidak efieion, nisalnya tentang penyolonggaraan, pengawas- 
annya, pengangkutan haeilnya, juga dapat menlmbulkan aistem 
penghisapan, mlsalnya orang yang tlnggal dl kota memlliki 
tanah pertanian dl desa kemudlan dlgarapkan kepada para pe-
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ton! yang ada dl dcsa Itu dengan siotern ceva atau bagi ha* 
&11# Ini bcrorti petani yang acmcras korlngat dan mcngelu^ 
arkon tenaga hanya nendapat bagian saja dari basil tanah 
yang dikerjakan. Scdang pen&lik yang totap tinggal di kota 
yang kebanyakan sudah ncnpunyai toata peneaharian lain, do** 
ogon tidak porlu ocngerjakan tonahnya mondapat bagian dari 
haBil tanahnya tadl* .Untuk menghindari hal-hol yang tidak 
diinginkan torsebut, malta tanah itu harus dikorjakan sen* 
diri saouai dengan azao yang terkondung dalam pasal 10 UUPA# 

Eikocualikan bagi aerokn yang sedang Ejonjalankan 
tugas nogara, menfcnaikan kcvajiban agama, atau mempunyai 
alasan khusua lain yang dapat diterina oleh Menteri Agra
rian

Tang di oaksud dongan ncrcka yang eedang Dcnjalan* 
kan tugas negara, tldak lain adalah pegawai negeri dan pe~ 
Jabat-peJabat railiter sorta yang diporsazaakan dengan more* 
ka*

Untuk eekedar menjeain kelangsmngan hidupnya di 
hari tua secara layak, dikocualikan bagi mcroka itu untuk 
mcmiliki tanah pertanian di luar kecamatan tempat tinggal- 
nyat sampai ooluas 2/5 dari luac nakoimm yang ditontukan 
untuk daorah yang boroangkutan* Miooinsa di daorah yang 
aangat padat, naka hanya diperbolohkon momiliki 2/5 X 5 ha 
earaa dengan 2 ha* Peailikan 2 ha Ini tonaasuk pula perd* 
likan oloh icteri dan/atau anak-anak yang raaalh menjadi 
tanggungannya Ipaeal 3 ayat V PP Ho* 22V th 1961)#

Sebagdi pelaksanaon lebih lanjut dari ketentuan
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pasal 10 (3) OTPA jo* OT No. 56 Prp th 1960 jo* PP. Ho* 22V 
th 1961 jo* PP* Ho. V1 th* 196V# . Haka pada tahun 1977 di- 
keluarkanlah PP.Ho. V th 1977 tontang Pemilikan Tanah Per
tanian Secara Absentee bag! para pensiun pegavai negeri*

Sedang pemillkan tanah pertanian secara absentee o* 
l«h mereka yang sedang ©enunalkan kevajlban agama dan alas* 
an-alasan khusus Xainnya yang dapat diterima Montorl Agra
ria belum ada peraturan pelaksananya loblh lanjut.

Siapakah yang di makeud dongan pegavai negeri?y Dl*
dalam pasal 1 a UO So. 8 th 197V tentang Pokok*pokok Kepe-
gawaian, dlrumuckan siapa yang tenaasuk pegavai negori itu*

Pegavai negeri adalah mereka yang menennhi sarat-oarat yang ditontukan dalam peraturan porundang-undangan yang berlaku- dlangkat oleh pejabat yang bervenang dan dl* aerahi tugao dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang dltetapkan bordasarkan miatu peraturan pcrundang-undangan dan dl gaji menurut pera- turan porundang-undangan yang berlaku*
So dang pasal 2 UU Ho* 3 th* 197V* memerlncl pegawal 

negeri dalam dua golongan yaitui
Pegawai negeri terdiri dari(1)* a* pegavai negori sipil danb* anggota angkatan bersenjata Hepubllk Indonesia
(2)* Pegavai negeri sipil terdiri daria* pegavai negeri sipil pusat

b* pegavai nogerl daerahc. pegavai negeri sipil lainnya yang dltetapkan dengan peraturan pemorintah
Sebelu® adanya PP* No* b th* 1977* jtka pegavai ne

geri itu sudah memasuki nasa pensiun maka ia tidak dapat la- 
gi merailiki tanah pertanian secara absentee, karena mereka 
dianggap dapat berpindah tempat tlnggal ke daerah kecamatan 
letak tanah yang dimilikinya.
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Tetapi dengan pcrtinbangan faktor obyektif dovaaa 
ini, uaumnya sukar bagi ponsiun tersebut untuk berpidah 
ketempat letak tanah itu, neekipun tanah itu diaaksudkan 
untuk aenjamln hari tuanya cctclah penslun*

Bahva kenyataannya dalam banyak hal penslun pegi* 
wai negori dipersamakan dongan pegavai negeri, znaka berda- 
sarkan pertirabangan-pertimbangan tersebut, untuk itu bagi 
para penslun pegavai negeri diperlakukan k©tontuan-keten- 
tuan pcngecuolian mengenai tanah pertanian yang berlaku 
bagi pegavai negeri# Dengan demikian seorang pegavai nege
ri yang teiah pensiun masih dapat meroiliki tanah pertanian 
secara absentee*

Ebhkan seorang pegavai negeri f dal an vaktu dua ta
hun menjelang masa penslun diperbolehkan oenbeli tanah per
tanian secara absentee soluas 2/5 dari batas maksinum un
tuk Daerah Tingkat IX 30 ng borsangkutan*

Apabila pegavai/pensiun pegavai negeri itu nening- 
gal dunia, maka tanah absentee yang dimilikinya dapat di-* 
lanjutkan oleh janda yang ditlnggalkannya selana ia tidak 
menikah lagi dengan seorang bukan pegavai negeri atau pen
slun pegavai negeri*

Apabila tanah itu jatuh pada akhli varienya yang 
tidak meaenuhi syarat-syarat untuk nemiliki tanah pertani
an secara absentee 5 tanah itu rnsih dapat teruc dimlliki- 
nya tetapi dal an vaktu satu tahun vajib diakhi ri/di allhkan 
pada orang’ lain yang bertempat tinggal di dalam kecamatan 
letak tanah itu berada*
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Apabila kevajiban-kewajiban tersebut tidak dilak- 
ganakan, maka tanah yang bersangkutan akan di ambil oleh 
pemerintah* untuk kemudlan diredistribusikan pada buruh 
tani yang memerlukan, dan kepada bekas perailiknya di beri 
ganti rugi menurut peraturan yang berlaku*

Mereka yang menolak atau dengan sengaja mengha- 
lang-halangi Berta melalaikan keva^jibannya, di pidana de
ngan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau 
denda sebanyak^banyaknya Hp* 10*000*00,- Sedang tanahnya 
di ambll oleh pemerintah tanpa ganti kerugian#
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PEMILIKAN ATAU PENGUASAAN TAHAH YANG MKLA.MPAUI 
KETEHTUAB Bft.TAS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH 

SBCAHA ABSENTEE SI EEEBRAPA DESA DI KECAMATAN TAMDE3

1* Motifaai dan Faktor-faktor rang Mendorong Ter.1adin.va 
Pemllitenri ntmi Fenaiaaaan ’Panah .vnng Helanroaui Batas 
dan PemHlkan ftmnh Secara Absentee

Kecamatan Tandes merupakan salah oatu kecamatan da«- 
ri lima kecamatan dl wllayah kerja Pembantu Walikotoraadya 
dl Surabaya Utara, yang terbagl dalam 32 desa atau kelurah- 
am

Kecamatan tersebut terletak dl Surabaya baglan ba- 
rat dongan batao-bataa scbagai berikuti oobelah utara ber- 
batasan dengan selat Madurai oebeloh barat berbatasan dongan 
Kabupaten Greolk* dl aebelah eelatan berbatasan dengan Ke
camatan Karang Pllang* Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Gen* 
teng sedang di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 
Bubutan dan Kecamatan Krembangan*

Pcmilihan kecamatan tersebut sebagal obyek penuXie- 
an Ini, dikarenakon adanya*boberapa keistlmewaan sltuasl 
daerah tersebut yang tidak terdapat dl kecamatan lain dl da
erah Eotamadya Surabaya ini#

Kecamatan T&ndoo terdiri atas daerah pemukiman, sa- 
vah, ladang untuk palawi ja dan tanah pertanian untuk peri** 
kanan (tombak)* Dongan Jumlah penduduk campai bulon April
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1931 sebanyak 86*795 Jlva dengan kepadatan hampir moncapai 
100 jivaAa.

Kecamatan Tandes yang morupakon bagian daerah ting* 
kat XI Surabaya, berdasarkan pasal 1 (2) OT# Ho# $6 Prp 
1960 jo# Koputusan Mentcri Agraria Ho* SK 978/W1960 ten* 
tang Ponogas&n Luas Makoiaun Tanah Pertanian, yang dalam 
lanpirannya digolongkan sebagai daerah yang sangat padat 
penduduknya* Dengan dernikian batas maksimum penilikan tanah 
savah adalah 5 ha« dan tanah kering 6 ha*

Seperti telah dikcmukakan pada aval penulisan ini, 
agar dalam perabahasan skripsi ini dapat di selesaikan soca- 
ra eksplisit/tuntas, maka dalam melakukan serangkaian pe« 
nelitian/rosearch 9 saya membatasi hanya pada boberapa desa 
di wilayah Kecamatan tandes yaitu di desa Gregea, desa Tam- 
bak Langon, desa Tambak Osowilangan dan desa Homo Kalisari 
yang terletak roenbujur di sioi kiri kanan Jalan lintas ne- 
gara Surabaya-Gresik*

Penelitian di empat desa tersebut didasarkan pa<fe 
kenyataan topografis yang khas dari desa^desa tersebut, 
yang oebagian besar merupakan tanah pertanian untuk perikan- 
an tambak dan/atau gar am, yang mompunyai eiri-ciri dan si- 
fat yang khnsus5 balk dalam pengclahan tanahnya, maupun ka- 
rakterisfcik dari pada penciuduknya, yang hampir acluruhnya 
merupakan penganut agoma Islam yang pada ucrumnya cukup fa- 
natik# Diaamping keadaan penduduknya yang hooogon, dinona 
sebagian besar dari mereka masih merasa satu rurapun ikatan 
keluarga i sehingga hubungan sosial yang satu dongan yang
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lainnya masih erat, karena merasa znempunyal Ikatan torito- 
rlal don gonekologle yang sama»

Motifasi pemilikan tanah yang melampaui batae calc** 
siouffi dl desa-desa tersebut dl atas, pada umuianya beraeal 
dari varisan yang turun tenurun, yang raeraang sudah dlrnl* 
llklnya sejak seboluia tHJPA diundongkan tanggal 2V Septem
ber 1960, dan torus dlkuaselnya sampai sekarang* Pemilikan 
tanah yang melampaui ketontuan maksimuia dongan Jalan tro»~ 
sake! (jual bell) uejak tonggal tersebut tidak dijumpai 
lagl»

Begitupun pemilikan tanah cocara absentee, bolum 
dijumpai adanya orang-orang luar kecamatan yang sengaja 
menbell tanah dl desa tersebut untuk membuka portanian dl* 
situ, sejak diundangkannya UHPA menurut keterangan kepala 
desa yang bersangkutan, belum ada lagi orang yang datang 
dari luar kecamatan, yang sengaja datang untuk membeli ta
nah portanian di situ*

Pada unnimnya pemilikan tanah socara absentee itu 
dikuasol oleh orang-orang yang oemang beracal dari pendu- 
dak desa setempat, yang keaaxdian pindah koluar kecamatan 
Ttodee, dan pada umuranya orang-orang tersebut raonguacakan 
tanahnya itu pada sanak aaud&ranya yang bcrada/bertempat 
tlnggal dalam kecamatan tercobut*2^

Faktor yang mendorong terjadinya penguasaan tanah

2^Wawancara dengan Kepale Desa Tarobak Osowilangon,11 April 1981.
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tersebut pada ummnnya untuk men j amin kehidupan keluarganya 
sehari-hari maupun untuk men j main kelangtrungan hidup anak 
cucunya dikemudian hari. Dlsamping sobagal status simbul 
dikalangan petani, nakin luas satu keluarga memiliki tanah 
makin terpandanglah la dikampungnya* Hal tersebut raerupa- 
kan calah satu faktor yang mendorong terhinpunnya tanah- 
pertanian yang sangat luas dl tangan satu koluarga petani# 

Permasalahan yang akan dikotongahknn dalam pemba- 
hasan ini, khusus dalam kaitannya dengan pen&likan tanah 
yang melan^aui ketentuan hatas aafeglmua dan pcmilikan ta
nah secara absentee di desa-desa tersebut di atas, rfsiinm 

rangka landreform umumnya, redistribusi tanah khususnya.
Sampal seberapa Jauh pengaruh hukuia adat khususnya 

hukum agana, kondiei tanah pertanian taabak maupun sikap 
nasyarakat setenpat telah mcopengaruhi icrplcmentasi UUPA 
eerta pelaksanaannya, sehubungan dengan dijumpainya banyak 
kemacetan-kemacetan dan hambatan-harabaton dalam pelaksana- 
an UUPA khususnya landrefora dl desa-desa tersebut*

Satu cita-eita luhur dari negara HI adalah untuk 
membentuk masyarakat negara yang ee jahtera adil dan makmur 
berdasarkan Paneasila* Dengan jalan meningkatknn pemorata- 
an pondapatan rakyat, terutama dalam lapisan masysrakat ta- 
ni yang sebagian besar selalu hidup di bawah garls keaiski- 
nan, berbagai cara telah diusahakan dengan melontarkan ber- 
bagai progran* Salah satu diantaranya adalah program land*- 
reform, dimana petani kays yang memliki tanah pertanian 
yang berpuluh-paluh hektar harus incnolong petani mi akin

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA SEGI PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI KETENTUAN 
BATS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
DI KECAMATAN TANDES KOTAMADYA SURABAYA

PANDJI SUSILO



(tidak bertanah), dengan menyerahkan tanah kelebihannya 
kepada Pemerintah dengan ganti rugl untuk diredi stribusi- 
kan kepada buruh tani yang aemerlukanny a *

Maka pada tanggal 24 September 1960 diundangkan- 
lah UUPA yang kemudian dl atur dengan berbagal peraturan 
pelaksananya yang berhubungan dengan masalah tanah kele- 
bihan absentee raisalnya;
1* Undang-undang Mo* 38 Prp tahun 1960 Undang-undarxg 

No* 20 tahun 1964 ten tang Penggunaan dan Penetapan 
Luas Tanah untuk Tanaman Tertentus 

2* Undang~undang No* 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izln yang Berhak Atas Kuasanya; 

3# Undang-undang No, 56 tahun 1960 tentang Penetapan Lu
as Tanah Pertanian;

4* Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pe- 
laksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugl 5 
Instruksi Manteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1973 ten
tang Larangan Penguasaan Tanah yang Melampaui Batas;

6* Peraturan Renter! Dalam Negeri No* 15 tahun 1974 ten
tang Pedoman Tindak Lan^ut Pelaksanaan Land reform;

7* Peraturan Pezserlntah No* 4 tahun 1977 tentang Pernl̂  
likan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Sag! 
Para Fenslun Pegawal Negeri;

8 * Surat Keputusan Men tori Dalam Negeri No* 257 tahun 
1975 tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pembayar^ 
an Ganti Rugl Secara Langsung dan berbagal Peraturan 
Lainnya*
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Dan i&aslh banyak lag! sedaret Peraturan Pelaksana 
lainnya yang sampai sekarang sudah. tidak terhitung lagi 
Jumlahnya.

Tetapi dari serangkaian penelitlan yang telah di- 
lakukan di beberapa desa dl Kecamatan Tondos tersebut di 
atas, teroyata dalam kehidupan eehari-hari menunjukan 
bahwa clta-clta luftur negara Indonesia untuk meobentuk ma- 
syarakat yang adil makaur dan marata khususnya bagi k a m  
petanl, dengan program landreforranya ibarat panggang jauh 
dari api. Karena tidak efektiihya boberapa peraturan yang 
telah dicanangkan sepertl yang- telah disebutken di atas, 
disamping raemang kondisi petaninya sendirl dan situasi da~ 
erahnya yang belum mamungkinkan. Praktls program redis- 
tribusl tanah kelabihan dan absentee pada buruh tani ha**

OfLnyalah teoritis, hitara di atas putih yang aangat ideal*

2* Pelaksanaan Landreform
Dengan berlandaskan pasal 33 UUD 1945# tu^uan land- 

reform adalah untuk msngadakan perorobakan dan perubahan 
atas atruktur pertanahan guna raeningkatkan penghasilan dan 
kese3ahteraon para petani kecil (tidak be rt an oh) , aecara 
adil dan aerata untuk nevujudkan Giasyarakat adil dan siak- 
mur*

Angka-angka haail sensus pertanian sebagai pelak-

‘"^Vawancara dengan Kepala Desa Romokalisari, dan 
Kepala Desa Osovilangan, 11 April 1981.
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sanaan landrefora tersebut, khususnya redistribusi tanah 
pertanian di Kecamatan Tandes dapat di lihat dalam tabel 
1 dan 2 di halaraan 93*

Dengan tidak mengingkari angka-angka hasiX pelak- 
sanaan redietribusi tanah pertanian tersebut p khususnya 
di de&a-desa dimana saya surve* pelaksanaan Xandreform 
tersebut mengaXami hambatan yang tragis^jika tidak mau 
disebut mengalami kegagalan. Hambatan yang utama adalah 
bukan terbentur pada masaXah pelaksanaan redistribusi ta
nah pertanian (an filch) itu sendiri, tetapi terletak pada 
tindak Xanjut dari pelaksanaan landreform itu yang menga- 
lami hambatan*

Faktor-fakto r penghambat itu merupakan lingkaran 
setsn yang raeraeng sulit untuk ditangani* Terutama yang 
ditimbuXkan oleh masalah budget ganti rugi, dan dana land* 
reform* organisatoria atau administrasi, social religius, 
karakteristik masyarakat, atau kondisi tanah pertambakan 
itu sendiri yang dalam pengolahannya sangat Jauh berbeda 
dengan cara pengolahan sawah atau lad&ng biaaa* Namun ham
batan yang ditimbuXkan oleh aparat pembuat kebij aksanaan # 
ketentuan-ketentuan peraturannya yang di rasa tidak sesu- 
ai dengan kebutuhan ataupun kesadaran hukum stasyarakat* 
ataupun karena peraturan-peraturan tersebut telah usangv 
tldak dapat Xagi menampung aspirasi dan pertumbuhan per** 
kembangan sosial ekonomi masyarakat yang begltu cepatnya 
berubah.

Bagairaana hambatan itu timbul?, sebab utama dari

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA SEGI PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI KETENTUAN 
BATS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
DI KECAMATAN TANDES KOTAMADYA SURABAYA

PANDJI SUSILO



hambatan ini karena terbentur pada masalah budgetalr (da- 
na untuk ganti rugi dan dana untuk pelaksanaan landreform 
yang diperlukan) sampai aaat ini belum mencapai kesepekat- 
an* antara pemilik tanah dengan bumh tani peneriraa dis~ 
tribusi atau dengan pemerintah.

Pada azaanya pembiayaan pelaksanaan landreform i- 
tu haruslah ditanggung oleh masyarakat atau petani yang 
memperoleh tanah dlstrlbusi itu sendiri*

Menyadari akan petani kita yang pada umumnya ae- 
lalu terbelenggu dengan kemiskinannya, make pemerintah 
benaaksud membantu meringankan beban ganti rugi tersebut 
dengan oecibentuk yayasan dana landreform, seperti yang di- 
tetapkan dalam paaal 16 PP No. 224 tahun 1964.

Peranen yayasan ini adalah meraberikan modal per- 
tama untuk keperluan pelaksanaan landreform, modal mana 
dalam waktu tertentu oleh para petani akan dikembalikan 
lagi pada pemerintah dalam bentuk hasil sewa dan penjual- 
an-pen^ualan tanah kepada petani dan pemungutan 10 % ong- 
kos a&minlstrasi dan lain-lain* Selain itu pemerintah ju- 
ga mfcciberi piâ pinan atas pembiayaan landreform agar biaya 
yang dikeluarkan Itu sesuai dengan program pemerintah.

Tetapi dalam kenyataannya, praktia yayasan dana 
landreform ini hanyalah sobuah angan-nngan saja, untuk 
menangani pelaksanaan ganti rugi. terha&ap tanah yang 
terkena redistribusi yang eelama ini ncnemui kenacetan 
maka dikeluarkanlah SK Kenteri Dalam Negeri Mo# 257 tahun 
1975 jo Xnstruksi Presiden No. 55 tahun 1980 3° Peraturan
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Menteri Dalam Negeri no* 38 tahun 19 8 1 yang pada asasnya 
buruh tanl yang mendapat fcagian tanah dapat langsung mem- 
bayar ganti magi pada pemillk hak tanah* Pada hakekatnya 
hal ini adalah sama saja karena petanlpun masth tetap ber- 
gulat dengan kemiskinannya.

Praktis sebagian besar tanah kelebihan/absentee 
yang telah dl register sejak diad&kan pengukuran sampai se- 
karang belum sampai ke tangan petani* Dengan demikian ta~ 
nah-tanah kelebihan/absentee tersebut raasih tetap dikuasai 
dan dikelola pemiliknya-

Sementara yoyacan dana landreforra tidak banyak mem- 
berikan harapan, dan petani tetap dengan kemiskinannya, ha- 
rapan untuk memperoleh tanah distribusi hanyalah scbuah im- 
pian* Dengan tidak terasa vaktu berjalan terus* pelaksana- 
an ganti rugipun semakin berlarut-larut* Sementara itu 
pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi semakin mening- 
kat, kebutuhan akan tanah semakin dirasa oleh berbagai pi
hak, menyebabkan harga tanah dari tahun ke tahun semakin 
mempunyai art! ekonomis* Sehingga pemillk tanah selalu me* 
mmtut ganti rugl sesuai dengan perkembangan harga tanah 
yang terakhir, sedangkan pemerintah/petani selalu menyodor~ 
kan ganti rugi dengan nilai harga tanah l$ma (tahun 196^)* 

Sebagai satu contoh; itfy* Muslikah yang bertempat 
tlnggal di Jalan Pandeglling Surabaya* Berdasarkon SK Re- 
distribusi tanah tanggal 1 5 - 9 - 1 no * 1 /agr/16/XI/if8/!CM/II I 
/196i4- no* Kbde SIP 3.A/XI/109 mempunyai tanah absentee 
tanah kering di desa Greges Kecamatan Tandes Surabaya selu-
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as 15,510 ha. berdasarkan F2A no ** tahun 196*f dengan ganti 
rugi Bp* 775*500,00f-

Sebuah contoh lagi, misalnya Dukayem b. Wudju yang 
berterapst tinggal di desa Eomakalieari, mempunyai tanah 
kolebihan scluas 11, 70 ha, yang akan didistribuslkan pada 
seorang buruh yang bernama Rakidira, seluas 1*70 ha* dengan 
nilai ganti rugi sebesar Rp. 7 7*880,0 0,~

Nilai ganti rugi tersebut dlanggap tidak masuk ap
ical apabila dibandingkan dengan harga tanah di desa terge- 
but yang sekarang sudah rnencapai Rp*250,00,-/M^ atau (men- 
capai nilai + Rp.2#500*000,00,-/ha)*

Belum lagi faktor-*faktor letak tanahnya strategis 
atau tidak, dekat jalan raya atau tidak, atau dekat salu- 
ran irlgasi/tldak, keadaan tanahnya subur atau tldak dan 
lain-lain yang selalu menjadi bahan pertimbangan dalam me- 
nentukan harga tanah.

Sebagai catatan, kesulitan yang dijumpai dal an man 
sal ah tanah pertambakan ini adalah belum adanya peraturan 
pelaksanaan lobih lanjut tentang bagaimana ganti rugi ta
nah pertanian pasang surut (tambak) tersebut*

Sobab tambak yang menghasilkan ikan dan garam ti- 
daklah tercakup dalam pengertian pasal 6 PP no* 22V tahun 
196V tentang Ganti Rugi, yang hanya menyebutkan tanah per
tanian penghaail padl dan palawija aaja-

Tetapi dalam praktek sehari-hari masyarakat desa 
tersebut dalam menuntut ganti rugi tldak berpatokan pada 
hasil bersih tambak per tahun seperti pada perhitungan sa-
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vah dan ladang, tetapi lebih cenderung berpatokan pada har
ga tanah yang berlaku di daerah tersebut*

Hal yang kedua* adalah kondisi pertanahannya, dae
rah di desa Greges , Tambak Langan, Tambak Osovilangan dan 
Bomokalisari merupakan tanah pertanian perikanan tambak/ 
gar&cu

Kepada petani yang memiliki tanah yang melampaui 
batas maksinrum diberl kesempatan untuk mengajukan usul* me- 
ngenai bagian-bagian mana dari tanahnya yang ia inginkan 
tetap menjadi mlliknya dan bagian znana yang akan dilepas- 
kannya (pasal 2 PP no* 22*f tahun 196^)*

Dengan diberikannya keserapatan tersebut, secara ti
dak sadar justru jaenjadi bumerang pada tehnis polakaanaan 
landreform dalam mcngadakan perombakan dan perubahan atas 
struktur pertanahan di daerah pasang surut uswmnya dan per- 
tambakan khususnya-

Karena tentu saja pemilik tanah akan melepaskan ta
nahnya yang kurang produktif, tanah yang tandus (bero) yang 
kurang strategis, yang ada di sebelah bclakang jauh dari a- 
liran irigaainya, padahal kebutuhan air merupakan kebutuhan 
pokok yang nutlak harus dipenuhl secara rutin mengikuti pa
sang surutnya air laut, tanpa air tambak tidak efektif dan 
efisien*2^

Sebagai contoh, misalnya A mempunyai tonbak 10 ha,

Wavancara dengan Kepala Desa Greges, lambak la- ngon, Kali sari, April 1981#
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karena menurut praktek sehari-hari Jawatan Fajak Bumi* tarn* 
hak dimasukan dalam golongan tanah kering* dengan demikian 
A mempunyai tanah kelebihan seluas 4 ha* tentu saja A akan 
melepaskan tanahnya yang kurang strategis* yang berada di 
sebelah dalam atau sebelah belakang pintu aaluran irigasi- 
nya (misalnya pada &)•

Dengan terbaginya tambak tersebut* maka harus di- 
buat pintu air ke dua untuk mengisi tambak & tersebut yang 
ada dlbelakangnya tadi, tentu saja A tidak akan begitu sa
ja memberikan atau mengijinkan dibuatnya pintu air baru 
tersebut dari tambaknya* karena akan merugikan kepantingan 
tambak A sendirl.

Sebab aliran air yang melalui pintu air tersebut a* 
kan membawa (bibit atau nener) ikan bandeng* rucak (ikan 
yang tidak dipelihara dengan senga^a yang terbawa oleh ali
ran air* misalnya: mutfair* udang* kepi ting* keting dan se- 
bagainya) ke tambak B. Dengan tidak diijinkannya dibuatnya 
pintu air tadi tambak B akan kesulitan untuk mendapatkan a- 
ir irigasi* dengan demikian tambak tersebut tidak produktif 
karena tidak dapat di garap dengan efisien dan efektif* hal 
itu justeru bertentangan dengan tujuan landreform sendirl 
untuk menghasilkan produktifitag seaaksimal ^ungkln*

Kesulitan penataan letak tanah redistribuel ini* me
rupakan salah satu faktor penghambat juga dalam pelaksanaan 
atau tindak lanjut landreform karena tidak terpiklr un
tuk membuat irigasi baru* Apabila kita raendengar landre
form* maka secara tidak sadar pikiran kita melayang pada
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terharaparnya tanah pertanian sawah ladang untuk pad! dan 
palavija secara bercocok tanam* Tidak terlintas dalam 
pikiran kita bahwa tambak untuk perikanan/garam termasuk 
juga dalam pengertian tanah pertanian*

Dari kerancuan berfikir masyarakat agraris ini- 
lahj menyebabkan ladang pasang surut/tambak selalu ter- 
bengkelai oleh peraturan pelakeana landreform* Hingga 
kini peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana 
dari pasal 47 UUPA tentang Hak $una Air yaitu "hak raem^ 
peroleh air untuk keperluan tertentu dan/atau menyalur- 
kan air itu di atao tanah orang lain, hak pemeliharaan 
dan penangkapan. ikan”, sampai saat ini belum juga ter- 
bentuk* Tak pelak lag! dalam rangka landreform tanah 
pertanian tambak ini mengalami kesulitan dalam hak guna

*

air$ padahal negara Indonesia adalah negara kepulauan 
yang pasti sebagian besar pesisimya merupakan daerah 
pertanian pasang curut*

Menyadari akan kesulitan tersebut pasal 12 PP no. 
224 tahun 1964 jo* pasal 15 UU no* 16 tahun 1964 menetap- 
kan bahwa pembagian tanah untuk tambak tidak perXu dila- 
kukan dengan mengadakan pemecahan tanah yang feersangkutan 
meiainkan kesatiian-kocatuan tanah tersebut harus tetap 
dipelihara* Hanya petoni-petanl yang berh&k raendapatkan 
tanah yang dltetapkan, sedangkan pengusohaannya dapat di~ 
selenggarakan secara koperasi * atau tanah dapat juga di- 
berikan dengan hak guna usaha dengan syarat tertentu, dan 
pelaksanaannya akan di atur oleh Menteri Agraria*
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r«tapl bagalmana prakteknya , peraturan yang ideal 
tersebut Jauh dari kenyataan* sampai saat ini Peraturan 
Menteri Agraria pun belum muncul juga* Sementera itu Ko* 
perasi Perikanon Blna Mina dan Koperasl Garam Kotagar ti
dak banyak berperan, karena koperasi-koperasi tersebut 
dibentuk tidak dalam kaltannya dengan landreform*

Ketiga, hambatan organiaasi sebagai pelaksanaan 
dari ketentuan-ketentuan TO no* 56 Prp 1960 jo PP no* 22V 
tahun 196V* Penyelenggaraan landreform bukan hanya tugas 
Departemen Dalam Negeri saja, melainkan menyangkut bidang 
tugas berbagai instansi lainnya*

Pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat 
yang terlibat dalam program landreform tersebut, oleh ka
rena itu perlu adanya koordinasi yang divujudkan di dnlan 
bentuk panitia landreform mulai tingkat pusat sampai dae
rah*

Dengan keputusan Presiden no*131 tahun 1961 di* 
bentuklah Panitia Landreform Pusat, Daerah Tingkat If Da
erah Tingkat II, Kecamatan dan Desa, tugas dan cara kerja 
panitia tersebut , yang kemudian disempurnakan dengan Ke
putusan Presiden no* 263 tahun 196V*

Kemudian dalam pelaksanaannya lebih lanjut 9 berda- 
aarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no* 88 tahun 
1972 ternyata dalam pelaksanaannya terdapat perubahan 
struktur organiaasi instanai agraria, yang didalamnya ter
nyata di Baerah Wugkat IX tidak terdapat bagian/ecksi 
yang dltugaskan mengurus landreform, padahal titik berat
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kegiatan operational landreform terdapat dl Daerah Tingkat 
II9 sehingga dengan demiklan pelaksanaan landreform dl da- 
erah-»daerah tambah mengalami hambatan lagi*

Faktor penghambat lainnya yang cukup fundamental 
lalah sikap mental zsasyarakat Itu sendirl balk dalam kehl* 
dupan social ekonomi, religius maupun karakteristik masya- 
rakai dl desa tersebut f dalam mener ima/menanggapi peratur
an (pemerintah)*

Periduduk dl Desa Greges, Tambak Langont Tambak O- 
sowilangan dan Bomokallsari pada timumnya mereka Itu meru
pakan satu rumpun keluarga, yang satu dengan yang lainnya 
merasa meopunyal hubungan darah (yang dekat/Jauh) dari ne- 
nek moyang yang sama, mereka masih terikat satu kesatuan 
terltorial dan geneologls* sehingga hubungan sosial yang 
satu dengan yang lainnya masih begitu erat«, Dikokohkan 
lag! dengan ikatan Iman dan agama yang saraa yang cukup te- 
bal.28

Sebagai contoh, pada umumnya buruh tanl yang men- 
dapat bagian tanah ̂ enggan" untuk xaenerima tanah dlstribu- 
si itu, selaln memang kurang marapu memblayai ganti rugi a- 
taupun dalam mengelola tambak yang membutuhkan modal besar, 
letak tanah yang tidak strategis (jauh dari irigasi) atau- 
pun tanahnya tandus (bero) dan laln-lain, juga disebabkan 
karena "rasa sepn" (sungkan) terhadap pemillk tanah yang

^favancara dengan Kepala Desa Greges, Tambak Osowi- langan, Homokali sari 9 April 1981.
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notabone juga adalah saudaranya sendirl*.
Misalnya A momiliki tambak seluas 10 ha, dan tanah 

kelebihannya yang b ha didistribusikan kepada B yang sebe- 
narnya juga adalah familinya A sendiri, dan B tabu bahua A 
roenpunyai anak-anak yang akan mewarisi tanah itu, valaupun 
bsnar bahwa & itu mendapat bagian tanah berdaoarkan land* 
reform tetapi faham dan keyakinannya aerasa tidak berhak 
untuk menerimanya, sebab bertentangan dengan hukum waris/ 
agama*

MLsanping itu apabila B raau juga meneriraa tanah 
bagian tersebut, ia akan merasa Mmalu" karena akan meneri- 
ma sanksi psikologis dari masyarakat setempat (famili-fa- 
milinya) berupa gunjingan, ceiaoohan, dianggap sebagai orang 
yang tidak tabu diri, sebagai orang yang kesnilikan tanah 
atau sebagai orang yang tidak berpegang pada egama dan so- 
bagainya*

Sikap B tersebut merupakan tindakan yang dianggap 
terbaik bagi dirxnya, dead, hubungan kekeluargaan yang balk 
dan taonjaga harga dirinya* Sehingga kita selalu berprasang* 
ka akan kebodohan oasyarakat desa tersebut, sebaliknya ki
ta lupa bahva uneur-unsur ymg  beroandar pada hukum agama 
dan kepercsyaan (pasal 5 UUPA)5 cosiologi hukum, psikologi 
Kaupun karakteristik masyarakat tidak dipakai sebagai da- 
car penilalan kita.

Satu contoh klasik yang aktuil, bagaimana kurangnya 
pendekatan sosiologis terhadap masyarakat di desa tersebut 
yaitu ketika Pemerintah (Perusahaan Listrik Uegara) meman-
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cangkan jaringan tiang listrik Surabaya-Gr e sik, levat tam- 
bak-tambak pendnduk tampa ijin, tanpa terlebih dahulu mem- 
beritaftukan hal tersebut, apalagi memberl ganti rugi ter- 
hadap tanah-tanah yang dipcrgunakan untuk menanamkan tiang 
tiang tersebut, dengan dalih untuk kepentingan umum dan 
pembangunan nasional, walaupun tiang listrik tersebut ha- 
nya memakan tanah tidak leblh dari 50 X JO Cnu telah me- 
asimbulkan sengkcta antara petani pemillk tanah yang menun- 
tat ganti rugi pada pihak Perusah&an Listri Negara yang 
dianggap oleh petani telah mengambil tanah pertani annya 
tanpa ganti rugi*

Demikianlah sekclumit uraian mengenai pelaksanaan 
landreform di beberapa desa di Kecamatan Tandes, yang sam* 
pai saat Ini masih banyak menomui hambatan, baik yang di- 
sebabkan karena ganti rugi yang dianggap tidak sesuai, si- 
tuasi dan kondisi tanah pertanian Itu sendirl maupun sikap 
mental masyarakat itu sendiri*

3* flaronk Soalal dari genegMaan.-ganah ̂ ^J&laireaui^ Ke- 
tentuan S^a3...MBksimam dan PsnilikanJ^ 
taO-Serta Pglslisamqn tondrefom

Pemilikan tanah pertanian tambak (untuk ikan dan 
gararO secara melampaui batas maksimunj ataupun secara ab
sentee seporti yang ditentukan oleh Ondang-undang naeih 
banyak didapatkan di desa Greges, Tambak Langon* Tambak 
osowilangan dan Botcakalisari 5 yang sampai sokar&ng masih 
dikuasai oleh pemillk hak atas tanah semula*
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Sebagai gambaran misalnya saja di desa Komokalisa* 
ri terdapat 2k- orang petani yang memiliki atau menguasai 
tanah kelebihan dengan jumlah seluruhnya 22.59 *898 ha, yang 
akan didistribusikan kepada 70 orang petani dengan luas 
keseluruhan 7?6f002 ha* Sedang di desa Tambak Osovilangan 
terdapat 21 orang pemilik tanah kelebihan dengan luas ke- 
seluruhannya 2 2 3 8,0^0 ha* sedangkan pemilik tanah absentee 
ada 6 orang dengan luas keseluruhannya 5 35*330 ha*

Karena luasnya daerah (pertanian/tambak) dibandlng- 
kan dengan jumlah penduduknya yang relatif kecil, yang ber- 
kepadatan penduduknya V jiwa/ha (sebagai ilustrasi situasi 
desa^desa tersebut dapat di lihat dalpm tabel 3).

Sehingga penggunaan tanah tersebut kurang mempuny&i 
akibat sampingan yang berarti dalam artian pendapatan per- 
kapita antara pemilik tanah dengan buruhnya (petani kecil) 
tidak jauh ber be da*

Demikian juga pemilikan tanah secara absentee di 
desa-desa tersebut tidaklah di pandang sebagai suatu yang 
merugikan masyarakat lain dlsitu, karena pada umumnya ta
nah itu dikuasakan pada sanak familinya»yang tidak memili- 
ki tanah, dengan demikian justru memberikan kcuntungan pa* 
da masyarakat setempat karena akumulasi tanah tetap dipe- 
gang oleh familinya yang ada di desa itu*

Tambak yang dainm satu tahunnya menghasilkan dua 
sampai tiga kali panenan, yaitu dua kali panen bandeng 
yang terjadi pada zsusim penghujan, dengan hasil minimum 
per hektarnya kurang lebih dua kuintal bandeng per musim
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n

dengan hasil jual kurang leblh Rp*80#000,00,-. Dan sekall 
panen garam pada rausln kcmrau dengan hasil minimum kurang 
leblh ho ton/hektar/musim dengan nilai jual kurang leblh
Bp*i6o.ooo3oo,-

Pengelolaan tambak mesabutuhkan keahlian tersendiri 
khusus untuk pengolahan ladang gar an, dikorjakan oleh buruh 
buruh msiman yang didatangkan dari Madura (umumnya dari 
Sumenep)f sedang perjanjian bagi hasil antara buruh dengan 
pemillk tambak m 1 t 2*

Buruh tani garam ini pada unrumnya adalah buruh fca- 
ni yang miskin, yang solama musim kemarau berlangsung hldup 
sendirl di tengah-tengah tambak secara tidak layak. Tidak 
Jarang mereka selalu terperangkap ijon atau panjor-panjer 
yang sangat raerugikan, untuk aval mula kehidupannya sebelum 
tambak menghasilkan garam, pemillk tambak menghutangi buruh 
tersebut, dan setelah panen semuanya diperhitungkanf bagian 
petani yang diperoleh 1/3 bagian mau tidak mau di beli oleh 
pemllik tambak dengan harga di bavah pasaran, hingga petani^ 
tersebut pulang ke kampung yang telah ditinggalkannya sela- 
ma kurang leblh lima bulan dengan hasil uang beberapa rlbu 
rupiah saja*

Sednngkan buruh perikanan pada umumnya dikerjakan 
oleh petani-petani kecil dari desa itu sendirl $ dengan ba
gi hasil untuk ikan bandeng buruh dapat 10 % dari hasil 
luruhnya*

Untuk rucak (ikan liar yang tidak dongan sengaja 
dipelihara, yang terbava oleh aliran air Xaut misalnya mu-
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Jair, gore, feting, udang dan lain sebagainya) dengan per- 
bandingan 1 s t  sedang untuk udang yang di dapat setiap pa- 
gi hari diaabil/diberikan untuk buruh, atau ada juga perni- 
lik yang ciinta ala kadarnya,

Semua pihak yang berwenang maupun masyarakat seten- 
pat tahu, bafcwa fakta-fakta bagi hasil tersebut di atas je- 
las-jolas bertentangan dengan ketentuan pasal 3 (1) UU no* 
16 tahun 196V tentang Bagi Basil Perikanan* yang znengatur 
bahva penggarap taobak (buruh) paling aedikit mendapat ba
gian VO % dari hasil bersih untuk Ikan peliharaan dan un
tuk ikan liar minimum mendapat bagian 60 % dari hasil ko- 
tor, tetapi nyatanya bagi hasil tersebut di atas merupakan 
kebiasaan umum yang sudah diterima dan dl rasakan adil o- 
ieh kedua belah pihak atau masyarakat dl situ*

Ban larangan penbayaran uang pan jar ataupun utang- 
utang pada penggarap yang mengandung unsur ijon, seperti 
yang ditetapkan dalam pasal 8 (3) TO no* 10 tahun 196V ha- 
nyalah teoritis belaka.

Tetapi penguasaan tanah tersebut pada uinumnya ku- 
rang begltu mempengaruhi kohidupan soslal petani setenpat* 
dalam art! ketimpangan soslal yang ditimbuXkan dari &asa* 
lah tanah ini kurang dirasakan sebagai ganjal utama jurang 
pemisah antara si kaya dengan si roiskin# pertumbuhan ekono- 
rninya statis dalam arti kenaikan taraf hidup antara yang 
kaya dengan yang miskin adalah aeimbang*

Bahkan pada akhir-akhlr ini dengan pertumbuhan Ke
camatan Tandes sebagai daerah perindustrian banyak ter jadi
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mobUisaai atau pergeseran daltun bidang profesi dari buruh 
tani Ice buruh Industrie

Bampak sosial lainnya timbul dari kemacetan-kema- 
eetan landreform yang sudah kronis, yang pada akhir-akhir 
ini banyak yang xncnjadi aengketa-sengkota baru, sehingga 
menjadikan hubungan kekeluorgaan tidak harmonis lagi*

Perkembangan sosial ekonomi dari perabangunan ma
terial yang merabufcuhkan tanah semakin meningkat dengan 
pesatnya , menyebabkan makin menlngkatnya nilai ekononis 
tanah* Hal tersebut telah membawa perubahan baru pada po- 
la berpikir dan pandangan masyarakat terhadap tanah, bah
wa tanah tldaklah semata-mata sebagai alat produkci per
tanian, tetapi leblh dari itu mezipunyai nilai ekonomi s 
yang tinggi*

Perkembangan sosial ekonomi tersebut telah membun 
ka mata buruh tani yang dulu enggan menerima tanah distri- 
busi, kini banyak yang menuntut kembali tanah-t&nah dis- 
tribusinya itu, yang sekarang masih dlkuasal oleh pemillk 
hak atas tanah#

Sebagai contoh kasus yang timbul di desa Tambak 
Langon, seorang Tentara kctika tahun 196** ada redistribusi 
tanah mengaku sebagai petani (buruh), eehingga naraanya 
terdaftar sebagai penorima tanah dlstribusl* tetapi dalam 
tlndak lanjutnya , temyata ia tidak pernah memberl ganti 
rugi, tanah tersebut tidak pernah di garap/ di urus dan 
dlblarkan terlantar saja* Melihat hal demikian pemillk hak 
tanah menggarap tambak distribusl itu kembali yang dikua-
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sainya sampai sekarang, tetapl dengan tiba-tiba pada ta
hun 1975 sang Tentara yang merasa bahwa dulu ia menpero- 
leh distribus1 tanah, menggugat pemilik tanah menuntut 
untuk memberikan hak distribusi tanah kcpadanya, tapi 1- 
ronisnya tanah tersebut tidak dimakeudkan untuk digarap 
sendirl tapi untuk di jual pada pihak ke tiga, sengkota 
tersebut terns berlarut-larut sampai ke Pengadilan liege- 
ri yang sampai sekarang keputucannya belum keluar juga* 

Coatoh lainnya yang banyak dltemui di desa-desa 
tersebut adalah banyak didapatkannya tanah tambak yang 
mempunyai dua sertlfikat untuk satu tambak yang sama* 
karena kekacauan administrasi, ketidak aengertian casya^ 
rakat atau memang kesengajaan dari fihak panitia landre
form atau buruhnya,

Seorang buruh tani yang memperoleh distribusi 
tanah kelebihan, mengurus adnd.nl strasi tanah perolehan 
itu dan telah membayar atau memberikan ganti rugi dan u- 
ang jasa adr&nlstrasi pada Panitia Landreform sanpal di- 
keluarkanlah sertlfikat Hak Tanah Milik bagi dlrinya.

Tetapl tragisnya uang ganti rugi tersebut tidak 
pernah sampai kepada pemilik hak tanah, sehingga timbul- 
lah sengketa yang di satu pihak menportahankan hak ta
nahnya karena merasa belum pernah mendapat ganti rugi 
dan dlpihak lain menuntut untuk dlserahkan hak distribu- 
sinya, karena ia merasa sudah membayar ganti rugi dan 
mempunyai sertlfikat tanah untuk dimilikinya. Sehingga 
tidak jarang menimbulkan kerusuhan antara keluarga kedua
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belah pihak dan keresahan pada masyarakat setempat 9 se
hingga scmpat mengundang pihak Kodlm untuk Ikut campur 
tangan menyelesaikan raasalah tersebut, kemudlan diaju- 
kan ke Peng&dilan tetapi sampai sekarang keputusannya 
tidak pernah ada.

Di camping banyak tlmbulnya sengketa-cengketa 
dalam nasyarakat disebabkan karena l&ndrcform, banyak 
juga yang disebabkan karena kekurong coraatan dari pa
da Panltia Landreform flalatn mengadaksn pengukuran atau 
pemetaan luas tanah maksimum suatu tambak, misalnya ta** 
nah yang d l m i l l k i  oleh ahll waris H* A b s y a d  di desa Tam
bak Osowilangan* dalam daftar redistribusi ia raempunyal 
tanah kelebihan sgIubs 683,3^0 ha, tetapi dalam kenyata- 
annya la menguasai 183,350 ha* Misalnya lag! Kasrl bln 
Ishak di desa RojaokaHearl dalam daftar redistribusi ia 
mempunyai tanah kelebihan seluas 0,513 ha tetapi dalam 
konyataarmya yang la miliki tanah pertanian tidak leblh 
dari ^ ha*

Demlkianlah ce^umput pembahasan yang timbul dari 
'masalah tanah yang melampaui batas dan pemilikan tanah 
secara absentee di beberapa desa di Kecamatan Landes#
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PEKAHGAIiAII M&SAIAH

Masalah tanah pertanian merupakan dilema yang sa
ngat sulit untuk dltangani secara tuntast yang merupakan 
lingkaran setan dari untalan berbagai pormasalahan yang 
saling bertautan* Karena ia tldak saj& xsenyangkut masalah 
soslal* politik, religius, dan hankamnas, tetapl juga me- 
nyangkut masalah pemuldjaan penduduk dl kota dan dl desa, 
lingkungon hldups sumber kekayaan alan, kesejahteraan so- 
sial dan berbagal kepentingan lainnya lagi*

Menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah ma~ 
syarakat agraris f maka dalam konteks pembangunan nasional 
sektor pertanian merupakan tltik sentral pembangunon t un
tuk mevujudkaa masyarakat adil dan maknair, dengan jalan 
menlngkatkan produktlfltas hasil pertanian*

Untuk menciptakan pomerataan pendapatan dlkalang- 
an petani buruh dan buruh tanl* maka harus diciptakan se- 
mangat gotong royong dan kekeluargaan* Redistribusi tanah 
merupakan syarat yang harus dlpenuhl untuk mcmberi kesem- 
pa tan kepada buruh tanl untuk menguasai atau memlllkl ta
nah pertanian sendirl karena tanah pertanian merupakan a- 
lat produksl yang utama.

To tapi dalam kenyataannya lmplikasi UUPA dalam 
implementasinya seharl-hari , banyak mengalami hambatan- 
hambatan bahkan diaana-sini soring terllbat adanya penyim-
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pangan-penyimpangan yang sangat merugikan masyarakat atau* 
pun pemerintah.

Pemerintah Daerah Tingkat II dalon menangani mau* 
pun nenanggepi msalah tersebut cukup responsif, tetapi 
dlsayangkan masalah tersebut ditangani hanya dengan sode* 
ret peraturan yang cukup Ideal yang ditururikan ke esalon 
bavahannya, tanpa dlbarengt dengan tenaga pelaksana lapang- 
an dan sarana penunjangnya, oleh karena itu dl esalon ba-' 
wahan Kecamatan dan Desa peraturan itu hanyalah sebagai 
arsip belaka* karena terbontur pada masalah tenaga dan sa~ 
rana serta dana yang tidak ada tadi*

Karena pada asasnya pembiayaan pelaksanaan landre
form itu harus ditanggung oleh petani yang msnerima re* 
distribusi tanah itu sendiri, sedangkan buruh tani kita 
masih tetap terbelenggu dengan fceniskinanny a dan pe^erin- 
tah tidak dapat banyak membantu dalam member! modal (pin* 
jaman) untuk keperluan pelaksanaan landreform, maka pro
gram landreform itupun mengalami kemacetan*

Menyadari akan kenyataan tersebut, bahwa setiap u- 
saha penbangunan memerlukan dana, sumbcr-sumber dana itu 
hanya akan dapat diperoleh Jika terjadi peningkatan produk- 
ai dan peningkatan pendapatan*

Untuk berhasilnya us aha pelaksanaan tersebut kira- 
nya perlu adanya penanganan tindak lanjut yang serius mi
salnya sajsu *

1. ’Xayasan Dana Landreforn yang sangat ideal seper- 
ti yang digariskan ^lan pasal 16 PP no* 22h tahun 1961
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yang sampai sekarang belum pernah terbentuk hendaknya di- 
aktifkan sehingga dapat berfUngsi sebagai mana mestinya* 
Guna menghinpun dana yang diperlukan untuk membantu petani 
penerima redistribusi tanah yang kurang raampu merobiayai, 
dongan nenyodiakan kridit-krldit yang cukup lunak*

2* Bohva faukun bukan satu-satunya alat yang dapat 
mengubah struktur masyarakat, untuk berhasilnya usaha pco- 
bangunan di bidang pertanian banyak faktor-foktor lain 
yang znenentukan*

Menyadari sulitnya mengadakon perubahan dan perom- 
bakan strutur tanah pertanian di daerah pasang surut dalam 
redistribusi tanah tambak tersebut, maka diperlukan tenaga 
tonaga monejcaen yang trampiX, pengorganlsaelan usoha-usa- 
ha tani secara efesi#n dan efektif dengan jalan bekor^a 
sama dalam bcntuk koperasi perikanan ataupun gar am, mo* 
ningkatkan ketrampilan dalam nengolah tambak, pcrbaikan 
pengairan dan lain sebagainya*

Uhtuk ccncapai tujuan tersebut perlu diadakan in- 
tensifikasi, ekstenslfikasi dan divorsifikaai perikanan, 
usaha intensifikasi dltujukan untuk mencapai produkal yang 
optical, ekstensifikasi diarahkan untuk mei^perluaB ponang^ 
kapan dan budi daya kedaeroh-daerah yang masih joc&punyai 
potensi besar, diversifikasi diarahkan pada peaneka ragam- 
an usaha perikanan dan pengenbangan industri pengolahan 
dan pemasaran yang dapat oenunjang parluasan tenaga kerja* 

3* Deal nonjaga kepastian dan kevibawaan hukum, 
maka ketentuan-ketentuan hukum pertanahan nasional yang
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belum dl atur dalam bentuk perundang-undangan seyogyanya 
segera dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-un- 
dangan

Peraturan-peraturan yang belum terbentuk znisalnya 
yang mengatur tentang Hak Ml Ilk dan Terjadinya Hak mlllk 
Menurut Ettkua Adat (sebagai pelaksanaan leblh lanjut da
ri ketentuan pasal 22 dan pasal 50 UUPA)* Misalnya lagl 
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Hak Guna Air 
dalam pemeliharaan Ikan dl tambak, sebagai pelaksanaan 
leblh Xanjut dari ketentuan pasal b? OTPA yang sampai se- 
karang belum terbentuk juga*

Disanplng mengefektifkan peraturan yang sudah a- 
da untuk mendobrak kemacetan-keaacetan sorta penyirapang- 
an-penyimpangan yang selama ini soring terjadi# Dengan 
melaksanakan secara konsekxien ketentuan pldana dari pa* 
sal 52 XJUPA jo* pasal 10 UU no* 56 Prp 1960 Jo* pasal 19 
PP no* 22*+ tahun 1961, yang selama ini hanya merupakan 
pasal-pasal normatlf belaka*

h* Selain itu kemacetan-kemacotan yang dlhadapl 
tidak saja terbentur pada masalah peraturannya yang ku
rang dapat menampung acplrasi masyarakat, ataupun sikap 
mental masyarakat yang kurang berantuoias, tetapi juga 
disebabkan karena sikap mental sebaglan aparat agraria 
(panitia landreform) yang kurang berdodikasl pada profo* 
sinya* Sepertl apa yang telah dikemukakan dalam BA.B XV 
di atas, bagaimana sebaglan aparat agraria tersebut sete- 
lah melakukan pengecekan terhadap landreform dl desa-&e~
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sa tersebut di atas, justeru menganjurkan kepada kepala 
desa agar apabila ada yang bertanya masalah agrarla atau 
landreform papaya mengatakan bahwa landreform telah dl- 
laksanakan dengan tuntas* bahwa tanah absentee maupun ta
nah kelebihan sudah tldak ada lagi, dan aparat agrarla 
sendirl inonganggap hal tersebut tclah beres#

5* Dari serangkaian hasil penelitian dl erapat do- 
sa di Kecamatan Tandos, memang dirasakan sulit untuk m$* 
laksanakan landreform khususnya redistribusi tanah tambak 
terutama tlndak lanjut dari pelaksanaan landreform itu . 
sendirl* Karena dl samping dananya sendirl kurang, Juga 
dihadapkan pada masalah perubahan dan perombakan ctruktur 
pertanahan itu sendirl yang sulit untuk di pecah berke- 
ping-keping, sehubungan dengan pengairan atau irlgasinya 
yang tidak tertangani*

Dari kenyataan-kenyataan dl lapangan tersebut ma
ka saya sependapat dengan gagasan dan pemikiran Sunaryati 
Hartono, yang mengenukakan bahwa kita sudah harus zaemiklr- 
kan bagaimana caranya untuk memanfaatkan tanah yang ter*> 
sedia bagi pendudnk yang semakin bertambah dengan cara se- 
maksimal mungkin, mengingat pembagian tanah secara aerata 
dalam bentuk hak milik bukan hanya tldak mungkin lagi, te- 
tapi juga tidak effisien*

Jadi yang diperlukan sekarang ini bukan lagi 
bagian tanah secara merata, akan tetapl pendayu gunaan ta
nah semaksimal mungkln sebagai salah satu sumber produksi 
yang sangat pentlng dan semakin langka. Dengan cara pengo-
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lahan dan pendayagunaan tanah itu secara efisien* sehing*- 
ga dapat meraberikan hasil yang secara langsung dapat di- 
nitaati oleh sebanyak mngkin masyarakat Indonesia* Is!dak 
dengan cara membagi-bagikan tanah Itu dalam petak-petak 
yang kecil, yang tidai lag! mazizpu memberikan penghidupan 
yang cukup kopada eatu keluarga petani*2^

Gagasan tersobut heraat saya sangat sesuai apabila 
diterapkan di daerah pcrtambakan maupun di daerah pasang 
surut ataupun sotidak-tidaknya di pulau Java yang sudah 
padat penduduknya*

2^Sunaryati Hartono, Op»Cit«, h* 12*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA SEGI PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI KETENTUAN 
BATS MAKSIMUM DAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
DI KECAMATAN TANDES KOTAMADYA SURABAYA

PANDJI SUSILO



KESIMPULAN DAH SARAH

Ledakan penduduk yang bcgitu cepat dan penb&ngunan 
material yang merayap melata kesegala segi kehidupan masya~ 
rakat, telah aenimbulkan akibat sampingan yang tidak da
pat dielakan lag! dalam penguasaan dan atau petal. 11 kan ta«* 
nah pertanian* Adanya ketimpangan dalam masyarakat , dl« 
roana ada sekelompok kecil masyarakat yang memillki tanah 
pertanian secara berlebihan* sedang dilain pihak sebaglan 
besar nasyarakat tani merupakan buruh tani yang tidak ber- 
tanah, cebagai penysva atau mengerjakan tanah orang lain* 
Sohingga mereka selalu hldup di bavah garis kemiskinan, 
hal yang denikian ini jel&s bertentangan dengan soflialisae 
Indonesia*

Penbangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 
UTO V? pada hakekatnya adalah peabangunan manusia Indonesia 
eeutuhnya* hal ini berarti behva pembangunan nasional tidak 
hanya mongejar kemajuan lahiriah saja melainkan Juga kepu- 
asan batiniah*

Mengingat eusunan kehidupan laasyarakat termasuk 
perekonomiannya , yang bercorak agraris di m n a  bumi* air 
dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Xang Haha Eaat mem- 
punyai arti yang penting untuk me&bentuk masyarakat Indone
sia yang adil dan mknazr, maka untuk itu dikeluarkanlah
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UUPA no* 5 tahun 1960 sebagai dasar bagi penyusunan hokum 
agrarla nasional, yang akan merupakan alat untuk meabana 
tcgmakmoran kebahaglaan dan kesejahteraan terutama bagi ma
syarakat tanl*

Pelaksanaan pembangunan Itu harus dapat oenjamln 
pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat se- 
sruai dongan rasa keadilan dalam rangka mevujudkan keadil- 
an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu 
pembangunan tldak hanya ditujukan untuk menlngkatkan pro- 
duktifltas, melainkan sekaUgus untuk mencogah jurang pe- 
misah yang semakin lebar antara si kaya dengan si mlsldLn, 
golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah teru- 
tarn yang ditlmbulkan dari masalah tanah.

Dengan makin raeluas dan meningkatnya kegiatan pezo- 
bangunan, m k a  usaha mevujudkan tertib hukum dan kepastl- 
an hnkmn dibldang pertanahan men jadi sal ah satu program 
penting guna monjamin adanya tertib pemilikan, penguasaan 
dan ponggunaan tanah*

Agar peaanfastan tanah dapat menlngkatkan kesejoh- 
teraan rakyat, maka disamping oenjaga kelesterlan perlu 
dllaksanakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan 
pemilikan tanah serta pembangunan kembali pertanian ha~ 
m s  merupakan usaha terpadu dengan sarana-sarana lainnya 
yang dapat mencapai sasaran yang dituju* Untuk Itu dl* 
keluarkanlah TO no# ?6 Prp 1960 Jo. PP no* 22b tahun 1961 
Jo* PP no* M  tahun 196**-, sebagai langkah untuk mengenda* 
llkan secara efektif masalah penggunaan, penguasaan dan
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i Bd * " *I FERPUSTAKAA'
R A V A

pemilikan tanah yang sesuai dengan aeas keadilan yang me* 
rata*

Tetapi inrplikasi UUPA dalam implementasinya seha- 
ri-hari banyak menghadapi hambatan-harabatan , penyimpangan 
ponyimpangan dan penyelundupan hukum* Baik karena pera- 
turannya yang belum terbentuk, peraturannya sudah rapuh, 
atau sudah tidak sesual lagi dengan aspirasi dan kebutuh
an macyarakat yang semakin berkembang dengan pesat*

Dalam landreform yang leblh penting adalah Ubukan 
gekedar redistribusi tanah pertanian (ansich) pada buruh 
tani yang memerlukannya11 , tetapi yang leblh penting ada
lah ”tindak lan jut” dari landreform itu sendirl yang ber-n 
tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani Itu 
sendirl bagainana harua dilakukan. Rupanya pada tlndak 
lanjut inilah pelaksanaan landreform meneaaii ganjalannya*

Untuk mencapai sasaran tersebut, dibentuklah ber- 
bagai peraturan perundang-undangan • Berhaeil tldaknya sa* 
car an yang hendak dicapai tidak tergantung pada balk atau 
tldaknya aturan tersebut , tetapi harus mencenainkon kesa- 
daran hukun laasyarakat dan yang lebih penting lagi adalah 
semangat dedikasi aparatnya dalam melaksanakan fungsinya, 
ytrng pada okhirnya juga yang menentukan berhasil tldaknya 
tujuan yang akan dicapai tersebut.

2# Saran
a# Untuk mendobrak kemacetanf penyirapangan, kelenahan
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serta kekurangan dalam pelaksanaan UUPA perlu sege- 
ra dibentuk berbagai peraturan pelaksana yang belum 
ada misalnya t
1 )* Peraturan pelaksana dari pasal ih UUPA tentang 

Undang-undang Tata Guna Tanah*
2)* Peraturan pelaksana dari pasal 22 dan pasal 50 

UUPA tentang Undang-undang Hak Milik*
3)« Peraturan pelaksana dari pasal 53 UUPA'tentang 

Hak-hak yang Sifatnya Sementara.
V)* Peraturan pelaksana dari pasal 51 dan pasal 57 

UUPA tentang Undang-undang Hak Tanggungan*
5)* Peraturan pelaksana dari pasal k6 UUPA tentang 

Peraturan Pemerintah mengenal Hak Membuka Tanah 
dan Menaungut Hasil Hutan*

6)* Peraturan pelaksana dari pasal b? UUPA mengenal 
Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air Pcme- 
liharaan dan Penagkapan Ikan*

Bahva program landreform yang bortujuan untuk me
nlngkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, 
khnsusnya petani gurem secara merata bukanlah ber- 
art! berhenti sampai redlstrlbugl tanah absentee a* 
tan tanah kelebifcan saja, tetapl yang leblh penting 
lagi adalah tindak lanjut dari pelaksanaan redistri- 
busi Itu sendirl , khususnya untuk daerah pa sang su- 
rut harus dilntegra slkan dengan program pertanian
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yang terpadu yaitu koperasi, intensifikasi, eke- 
tensiflkafli, diversifikasi dan lain-lain, maka 
untuk Itu perlu segera peraturan lanjut
dari ketentuan pasal 17 PP no* 22k tahun 1961*

c. Mengingat bahwa peznberian ganti rugi dalam pelak
sanaan lartdrefora Itu pada asasnya ditanggung 
sendirl oleh petani penerima redistribusi sendirl 
sedang petani gurea kita masih selalu bergulat 
dengan kemi skinannya maka sebaiknya Xayasan Dana 
landreform yang dimaksudkan untuk memberi kridit 
kepada petani penerima distribuai, yang selama 
Ini mati perlu dihidupkan kembali#

d* Msnyadari bahwa setiap pembangunan, pembaharuan 
dan perubahan aerta perombakan struktur per tanah* 
an memerlukan tenaga-tonaga yang trampil, tidak- 
lah berkelebihan apabila raendidik tenaga khusus 
untuk itu, agar langkah-langkah operasional dan 
administra&lnya dapat ditangani dengan balk, su- 
paya apa yang dituangkan dalam catur tertib a** 
graria dapat berjalan sebagainana mestinya.

e* OTPA kita yang mengatur berbagal aspek kehidupan 
manusia yang bersangkut paut dengan tanah, khu* 
susnya untuk msyarakat Indonesia yang beraneka 
ragam eoraknya dan la tar belakang kobudayaan, ka- 
rakteristik ssrta agamanya, dalam impleraentasinya 
hendaknya Jangan terlalu kaku, tetapi harus me-
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ngingat dan bordasarkan pertimtangan-pGrtibangan 
hutam adat dan hukum agama sesuai dengan dasar hu
kum agrarla nasional kita*
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D A F T A R T A D S i

* a b « i 1

Daftar Pelakaanaan Laadrafora Tanah Pertaaian Keleblhan Daerah K.Jf.S a/d 1991

1
»o

Daerah Ka~ 
ceaataa La- 
tak Tanah ,

Luas 8alu~4..................... Yang XaXah Didlati•ibuallcaa
roh Obyak 
(Ha)

Luas Tanah
(Ha)

Savah
(Ha)

Tanah 
Karlag

Taabafc 
(Ha) ,

Paoarlma Hak
K,K

Bake® Paai- Xlk K.K
JuaXah Uang 

. Oanti Rugi 4
JuaXah Uang 
AdainiGtraal

Jumlah Uang 0 anti Rugi + Ad»i— .aistrasi <
Slaa 0- byek (Ha)

15
16 faadaa

K
737*34 721*95 53*643 636,109 351 68 9O.O10.411,63 2*907-031 f67

fc j
33#022.433.32 13*309

r

7 a b a X 2
DaTtar PaXakaanaaa LaadraJTor* Tanah PartanXan Abaaata* Daerah K*H.S a/d 1931

NO «
Daerah Ka* 
caaataa La~ 
tak Tanah •

Lues Sali*~ 
ruh Obyak 

(Ha) «

Tail Talah Didlatrlbuaikaa
Luas Tanah. 

(Ha)
Sawah
(Ha)

Tanah
Earing

Tambak
(Ha)

Penarioa Hak 
K,K

Bakaa Pe*t-Ufc K*K
• Jualah Uang. 
Ganti Rugi

Jual&h Uang • 
Adniniotrasi

Jwlah Uang Can* tl Rugi + Adai* aiatraai

10§■35

15
16 faadaa 301*944 257.477 12,501

->

mt 244,976 144 36 14.531.152*25 1,455.113,23 16.066*267*73 44,476

♦ SUMBER EAJfTQH ACRARIA K.H,S
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Keadaan Daerah Sampai Dengan Bulan April 1931

Nomor , Kondisi Daerah Desa Desa 
, Tambak Langon

Dasa
Tambak Gsowilangan Desa Romo Kallsari

1 Luas Dasa 418,557 ha 277*545 ha 917 ha 756,002 ha
a Luss Tambak 292,540 ha 271,715 ha 890 ha 746,956 ha
3
4

Jumlah Penduduk 
Frofesi Dalam %

2250 Jiwa 1861 Jiwa 1712 Jiwa 1192 Jiwa

3 Petani 6 % 65 % i 60 % M  %
b Nelayan 36 % 18 # 15 % 2 Si
c Buruh * 25 % 11 % 4 % 26 %
d Fegawai 12 % 1,7 % 4 % 15 %
e Fedagang 15 % 1,8 # 10 % 0,3 #
f Pengusaha/ Keraj inan 2 % tm 3,5 % 15 Si
S ABRX 2 % 0*1 % 0f5 % 0,3 #
h Lain-lain 4 % 2,4 % 3 % 0,2 %

+ Termasuk Buruh tambak d m  Xndugtri, dan lain-lain 
++■ Sumber da^i Kantor Kepal© Desa 3: Greges, Tambak Langon, Tambak Osowilangan dan Homo Kaliaari
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Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat. Tanah Dalam Bnnrrkn P^m- 
bangunan Masional. Alumni, Bandung, 197a.

Adiwinata, S., Istilah-istilah feUaan latin Indonesia. In- 
termasa, Cet.I, Jakarta, 1977.

Asls Safioedin, Daftar Kata Sederhana lentann Hukum. Cet.I, Alumni, Bandung, 1973,
Boedi Harsono, Penaantar Hukum Agrarla Indonesia. Cot.Ill, Jambatan, Bandung, 1970.
Gbldir All, jfurisprudensl Indonesia Tentang Hukum Agrarla. Jilid.II, Cet.I, l&naeipta, Jakarta, 1979*
Gautama, Sudargo, Tafair Undny-unrinnr; .Pokok Agraita. Cet. Ill, Alumni, Bandung, 1973.
— — --j Safen gfiraatia.Jnternasjr.qnaJ,.iflaoBeaia, jnid.ii,Bagian XII, Buku IV, Cet.II, Alumni, Bandung, 1973.
Imam Soetiknyo, "Penertiban Masai ah Tanah Sullt Tetapl *te- lum Terlambatg dalam Seleksl Guntlngan Koran Masalgi Tanah. Pusat Femblnaan Sumber daya Manusia tPPSM/XTJCC} FES, Jakarta, 1973.
Kahadi, "Kedudukan Tanah Adat Devasa Ini", dalam Simposi- mn andang-undanii Pokok Aftraria dan Kedudukan Tanah- tanah Adat Dewasa Ini. Bina Clpta. Jakarta. 1978.
Masmoein, IKhtlsar H;ikum Perdata Indonesia. Diktat, 1977.
Perenginangin, Effendi, Sari Kullah CD. (2) dan m  Hu- tam Agrarla I. Esa Study dub, Jakarta, 1979*
______ » B-aKtek Hukum Agrarla Jual Bell Hak atas Tanah.Esa Study Cluo, Jakarta, 1979.
Subagio Bcksodlpuro, Maaalah-masalah. Sokit-«r Br.uk n»m, 

TaE&&> dalam Hasil Seminar Hukum Pertanahan. Devan Plmpinan Pusat Hlmpunan Kerukunan Tani Indonesia, Jakarta, 1978.
Sunaryatl Hartono, Beberapa Pemikiran Ke arah Pembaharu- an Hukum Tannh. Alumni. Bandung. 197.8.
Suryono Sukanto, Befceraga Benaasalahan Hukum Dalam Hang- ka Pembangunan dl Indonesia. Cet.II. Unlveraitaa In

donesia, Jakarta, 1976.
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Ter iaar. Bzn, B, Asas-azas jkm^uminan Mutem Jkaat.. 2er- 
jeaahan lUJfg.Soebektl Foesponato* Bradaya Paramita, Jakarta, 1979#
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