
BAB V 

PEirUTUP

Penyusunan skripsi in i senpailah pada bob penutap 

yang saya susun dalam bentuk kesimpulan don scran.

1• Keslmpulan

Pemilikan dan penguasagn tanah pertanian secara 

absentee (guntai) pada dasarnya edalah bertentangan dengan 

makno dan maksud yang dikandung dalam Pancasila dan UUD 

1945 pasal 33 ayat (3) yang menjadi landa3an hukum agra

ria  nasional. Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian  

secara absentee (guntai) pada dasarnya juga tidak sesuai 

dengan jiwa dan bunyi yang tersurat dan te rsira t dalam 

UU Ifoo 5 /1960 (LN 1960 -  104) tentang Peraturan Dasar Po- 

kok-pokok Agraria, atau disingkat UUPA, utamanya pasal

6, I t  1 1 1  <*0̂  17* Kendatipun demikian, pelaksanaan pen- 

cegahannya tidak semudah yang dirancang dalam peraturan 

perundang-undangan* Segalanya bergerak menurut kondisi 

dan s itu a s i, serta struktur pertanahan di Indonesia. Oleh 

karenanya, s u lit  dan tidak mudah dibrantas secara tuntas.

Dalam pada itu , Pemerintah telah  berusaha melalui 

pembangunan bidang pertanahan dan sektor pertanian seba- 

gaimana telah  d irin ci secara cermat dalam P elita  demi Pe- 

lita *  Dengan melibatkan pemilikan dan penguasaan tanah 

pertanian eecara absentee (guntai) menjadi salah satu ob- 

jek atau sasaran program landrefonn, maka upaya peningkat-
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an pelaksanaan landrefom  diharapkan mampu menunjang pem- 

bangunan sektor pertanian, transm igrasi, d ll*

Dengan dilaksanakan te r t ib  pemilikan dan penguase- 

an tanah pertanian, serta peralihan hak atas tanah, diha

rapkan mampu mendorong dan meraperlancar upaya-upaya pemba

ngunan, utamanya pembangunan pada sektor pertanian dan 

pertanian.

2. Saran

Dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat sebagai 

masukan (in-put) dalam rangka pembangunan nasional bidang 

pertanahan dan sektor pertanian, maka dalam mengakhiri pe- 

nyusunan skripsi in i saya sampaikan beberapa saran sebagai 

berikut s

a. menurut Boedi Harsono, pembangunan hukum agraria 

nasional sampai dengan akhir Repelita IV belum se- 

le s a i . Oleh karena itu , kemampuan UU No. 5 /1960  

(LN 1960 -  104) atau UUPA untuk berperan seperti 

yang diharapkan pada waktu penyusunan UUPA, yaitu  

belum mampu menyelesaikan segala persoalan perta

nahan yang sela lu  timbul s i l ih  berganti. Untuk itu  

UUPA masih memerlukan pengaturan dan peraturan per^

undang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan leb ih
45

lanjut 5 Sementara itu  perlunya peninjauan kembali

45Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional Dalam Pen- 
didikan Tinggi di Indonesia dan Pembangunan Nasional, g l -  
dato Pengukunnn sebagai Guru Besar Hukum Agraria U&AKTI, 
Jakarta, Sk.Kompas, 24 September 1987, h. I  dan V III .
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atas peraturan perundang-undangan tentang landre- 

form, seperti UU Ko. 2/1960 tentang Perjanjian Ba

gi H asil. UUPA bukan merupakan kodifikasi peratur- 

an-peraturan hukum agraria nasional, tetapi baru 

memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok yang 

masih memerlukan peraturan-peraturan sebagai petun- 

juk pelaksanaan (juk'lak). Oleh karena itu , sangat 

dinantikan lahirnya Undang-undang Tentang HQk Milik  

Ataa Tanah, Undang-undang Tentang Tata Guna Tanah, 

dan la in -la in ,  yang sudah lama mengendap di Badan 

Pembinaan Hukum Nasional atau Babinkumnas ( d.h.

BPH1I ) Departemen Kehakimon RI, agar segera disah-
46

kan oleh DPR RI. ;

b. Pctani-petani kita di pedesoan sebagian besar status  

ekonor.iinya dapat digolongkan petani ekonomi lemah. 

Areal tanah yang dimilikinya sangat terbatas ( 2 Ha. 

atau kurang dari 2 Ha.) dan sangat kekurangan modal 

dalam mengusahakan tanahnya. Agar jangan sampai ta 

nah yang hanya dua hektar tersebut jatuh pada pemi- 

l ik  modal yang bertempat tinggal jauh dl luar keca- 

matan tempat tenah milik petani kecil tersebut, ma

ke perlu diupayakan agar tanah petani k ecil  yang ke

kurangan modal tersebut, dapat diatur (dikoordinasi- 

kan) dengan cara kerjasama dalam bentuk koperasi.

46
Ibid.
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Koperasi in ila h  yang akan mengatur pengusahaan ta -  

nahnya dengan memberikan kredit berupa obat-obatan, 

b ib it , pupuk, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan 

tentang cara-cara mengusahakan tanah,

Dalam hubungan dengan koperasi seperti tersebut di 

atas, k ita  sudah kenal bentuk koperasi, seperti 

Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa 

(BUUD). Mampukah KUD/BUUD seperti yang sudah ada 

sekarang berperan sebagaimana tersebut di atas ?

Jika jawabannya belum, maka kiranya peranan KUD/

BUUD dapat ditingkatkan ;

c. Landreforrn di Indonesia tidak semata-mata menjadi 

.tugas Departemen Dalam Negeri (dhi. Direktorat Jen- 

deral Agraria) saja , akan tetap i juga merupakan tu

gas departemen-departemen la in  yang berkaitan, se

p erti Departemen Pertanian, Departemen Penerangan, 

Departemen Kehakiman, d l l .  Di sin ilah  letak penting- 

nya koordinasi antar departemen perlu digalang, uta

manya antar departemen yang bergerak dalam pemba

ngunan pedesaan. Dalam hubungan in i ,  camat sebagai 

kepala wilayah dan koordinator pembangunan di w ila - 

yahnya memegang peranan penting bagi berhasilnya se- 

tiap  program yang telah  dicanagkan oleh Pemerintah. 

Oleh karena itu , para camat harus memahami semua pro

gram yang menjadi objek landrefonn ( dhi. termasuk 

pemilikan dan penguasaan tanah pertanian absentee).
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