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BAB I 

FENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakanff dan Rumusannya
Indonesia adalah negara agraris. Pertanian’memegang 

per&nan sentral dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal 
ini dapat ditunjukkan dari sebagian besar penduduk di pe
desaan yang mempertahankan hidup secara agraris, serta sum- 
bangan sektor pertanian pada devisa negara merupakan fak- 
tor penting di samping sektor lainnya dalam perekonomian.

Mengingat arti penting sektor pertanian bagi kehi
dupan dan perekonomian Indonesia, maka pemerintah selalu 
mengusahakan berbagai kebijaksanaan untuk menambah daya 
serta kemampuan para petani untuk meningkatkan pendapatan 
dalam sektor pertanian dan taraf hidup petani. Misalnya 
saja, melalui program intensiXikasi yang meliputi penggu- 
naan bibit unggul, pupuk bermutu, irigasi yang baik, penye- 
diaan ^lat-alat, bahan pertanian, penyuluhafi pertanian, 
telah berhasil melipatgandakan produktivitas sektor per
tanian.

Dalam bidang yuridis, pemerintah dan badan legis- 
latif, guna memberi arah pelaksanaan pembangunan sektor 
pertanian, dan mengintensifkan masalah pertanian, telah 
merigelusgrkan pelbagai bentuk peraturan hukum. Peraturan 
hukum tersebut di antaranya :
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a. Undang-undang Nomor 5 Tahun I960 tentang Peraturan Da- 
sar Pokok-pokok Agraria;

b. Undang-undang Nornor 56/ Prp Tahun I960 tentang Penetap
an Luas Tanah Pertanian;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo, Nomor 41 
Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pem
berian Ganti Kerugian;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaf
taran Tanah;

e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 ten
tang Larangan Penguasaan Tanah yang Melampaui Batas;

f. Ketetapan MPR Nomor IV/ MPR/ 1978 tentang Garis-garis
Be sax Haluan Negara, menyatakan bahwa dalam Repelita ke- 
tiga, pembangunan diletakkan titik berat pada sektor per
tanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan indus- 
tri yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi.

Pembangunan sektor pertanian menurut pemerintah, me
rupakan usaha menumbuhkan ikliin yang memberikan ruang gerak 
untuk melaksanakan pembangunan nasional secara kontinuitas 
dengan menjaga kestabilan masyarakat.

Pembangunan yang dijalankan pada dasarnya bertujuan 
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Oleh ka- 
renanya hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rak
yat sebagai peningkatan lahir bathin secara adil dan merata, 
sesuai dengan tujuan perjuangan bangsa Indonesia.
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Hal ini ditopang oleh pendapat SK Trimurti sebagai ber- 
ikut :

amanah perjuangan kemerdekaan adalah untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan 
spirituil yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, berdasar- 
kan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, di dalam 
wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 
berdaulat dan bersatu, dalara suasana perikehidupan ke- 
bangsaan yang aman, tenteram, tertib, dinamis, taqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dalam lingkungan du- 
nia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Amanah 
ini pulalah yang menjadi tujuan pembangunan nasional 
kita.

Lebih jauh, dalam Pelita III ditetapkan bahwa pem
bangunan yang dijalankan harus berdasar pada Trilogi Pem
bangunan yaitu :

l.i pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang me- 
nuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat;

2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Anas pemerataan yang ditempatkan pada kedudukan per- 
tama dalam urutan trilogi pembangunan akan dituangkan dalam 
berbagai langkah dan ke^iatan, melalui delapan jalur peme
rataan yaitu :

1. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak 
khususnya pangan, sandang dan perumahan;

2. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pe-

^SX Trimurti dkk. , Pen.jaharan Pasal 33 UUP 1945, jil.
II, Mutiara, Jakarta, 19787 n." 49*
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layanan kesehatan;
3* pemerataan pembagian pendapatan;
4* pemerataan kesempatan kerja;
5* pemerataan kesehatan;
6. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pemba

ngunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wani- 
ta;

7. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wila- 
yah tanah air;

8. pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Adalah suatu hal yang sulit dipungkiri bahwa usaha

pembangunan yang dijalankan pada kenyataannya telah menun- 
jukkan berbagai hasil yang menggembirakan. Wamun demikian, 
di tengah kemajuan yang telan diperoleh sering timbul ma- 
salah^-masalah yang tidak sederhana, dan kesemuanya itu ti
dak menguntungkan pembangunan.

Banyak masalah yang telah disoroti dan diselesai- 
kan, tapi masalah tanah dengan berbagai aspek yang ditim- 
bulkannya hingga saat ini tetap merupakan titik sentral 
koni'lik pada interaksi manusia yang belum tiitangani seca
ra tuntas. Larjatmo, ketua DPR-MPR RI, menilai mengenai 
masalah tanah ini, yaitu, "merupakan masalah sentral da-

plam pembangunan." Sedangkan Pangkopkamtib Laksamana TNI

^K.ompas, 18 Agustus 1979, h. I dan h. XII.
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Soedomo, dalam rapat kerja agraria mengatakan bahwa !’ma- 
salah pertanahan kini menjadi masalah yang aktual, men-

3jadi topic oi day."
Kiranya pernyataan yang dikemukakan oleh kedua to- 

koh tersebut dapat dimengerti, karena masalah tanah ada
lah masalah yang kompleks, yang menyangkut aspek produk- 
si pertanian, taraf hidup para petani, pemukiman penduduk, 
kelestarian lingkungan hidup, pengamanan sumber-sumber dan 
kekayaan alam dan sebagainya.

Pada dasarnya, terdapat dua sebab yang dapat mene- 
rangkan mengapa masalah tanah muncul dengan frekuensi yang 
menggelisahkan hati. Sebab-sebab yang dimaksud adalah ; 
pertama yaitu semakin sempitnya luas tanah disebabkan ka
rena tingkat pertambahan penduduk yang makin meningkat; 
kedua yaitu masih berkaitan dengan terbatasnya daya tam- 
pung tanah, di samping banyak terdapat perbuatan-perbuat- 
an manipulasi untuk memiliki tanah secara tidak wajar.

Banyak laporan penelitian maupun sinyalemen yang 
mengemukakan tentang adanya perbuatan manipulasi untuk me
miliki tanah secara tidak wajar. Misalnya Survey Agro Eco
nomic (SAE), Bogor dalam penelitian di desa Rawasari, ka- 
bupaten Kendal Jawa Tengah, melaporkan bahwa "80% persa-

^Surabaya Post, 26 September 1979, h, 4.
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wahah sudah dikuasai oleh orang kota."^
Penguasaan tanah pertanian oleh penduduk kota bila 

ditinjau secara yuridis formal sulit diketahui, karena pa
ra pelaku dengan ketrampilan pengetahujan dan kelebihan mo
dal pandai memanfaatkan "lubang-lubang" dalam peraturan 
perundangan untuk menyelundupi hukum. Salah satu cara pe
nyelundupan hukum dalam penguasaan tanah pertanian yaitu 
melalui sistem surat kuasa mutlak yang akhir-akhir ini 
ramai dipermasalahkan. Menteri Riset Kegara dalam suatu 
laporan interim pada Presiden RI secara jelas member! ba^ 
tasan tentang penguasaan tanah sebagai berikut ;

Serangkaian golongan pemilikan tanah (terdaftar se
bagai pemilik yang de jure masih memiliki tanah) su
dah kehilangan kekuasaan atas tanahnya dan atau hasil 
tanah yang bersangkutan. Kekuasaan ini sudah ada pa
da golongan lain yang secara de facto ekonomis inengu- 
asai tanah yang bersangkutan dan atau hasil tanah ter
sebut. Dalam keadaan demikian ini tidak jarang terja- 
di para pemilik tanah menjadi penggarap/ buruh atas ta
nah yang secara de jure masih miliknya sendiri.

Kembali kepada persoalan sistem kuasa mutlak, ya
itu ide adanya sistem kuasa mutlak semula dimaksudkan un
tuk melindungi para pembeli tanah yang beritikad baik, te
tapi pada kenyataannya telah disalahgunakan untuk kedok 
jual beli hak atas tanah terselubung, sebagai sarana pe-

^Gatatan Redaksi, Bahana, No. 5 Th. II, Sep-Okt. 
1980, h. 1.

c^Wisjnubroto Heruputranto, "Pertanahan di Indone
sia : Catatan Atas Masalah", Surabaya Post, 22 Oktober 
1981, h. 6-7.
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nyelundupan hukum agraria untuk menguasai luas tanah 
pertanian yang melebihi batas, sehingga secara formal 
para petani masih sebagai pemilik tanah. Tetapi, kenya- 
taannya tanah telah dikuasai oleh para tuan tanah dengan 
luas yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang- 
an.

Dengan mengikuti secara runtut' uraian di atas, ma
ka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. apa yang dimaksud dengan kuasa mutlak, dan bagaimana 

kuasa mutlak tersebut dipakai sebagai kedok jual beli 
hak atas tanah terselubung untuk menyelundupi hukum 
agraria;

2. letak persoalan adanya pemberian kuasa mutlak dalam ke- 
nyataan sosial;

3. alternatif yang dianggap cenderung memberi penyelesaian 
masalah.

2. Alasan Pemilihkn Judul
Pembahasan masalah pemberian kuasa mutlak dalam la- 

pangan jual beli tanah sebagai sarana penyelundupan hukum 
agraria didasarkan pada pemikiran bahwa adanya akibat ne
gatif dari praktek penyalahgunaan sistem kuasa mutlak akan 
menimbulkan gejala sosial yang mencemaskan dalam masyara
kat. Pada kenyataannya dapat dilihat, bahwa sistem kuasa 
mutlak telah disalahgunakan untuk kepentingan segolongan
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orang. Hal ini akan raenimbulkan efek negatif dalam pem
bangunan. Para petani, karena kehilangan tanah sebagai 
tempat mencari nafkah, dan bekerja sebagai buruh di ba- 
wah jjerintah tuan tanah dengan upah yang minim, merasa 
tidak dapat hidup secara layak, menyebabkan mereka pergi 
ke kota untuk mencari penghidupan baru di luar sektor per
tanian, Hal ini tentu saja mereka tanpa dibekali ketram- 
pilan dan atau memperhitungkan terbatasnya lapangan kerja 
yang ada, sehingga menimbulkan urbanisasi dan penganggur- 
an. Sungguh suatu kenyataan yang tidak searah dengan pern- 
banguijan yang memberikan prioritas I pada sektor pertani
an dan asas pemerataan yang hendak diinginkan oleh pemerin
tah,

Dengan demikian, jelas antara cita-cita dan kenyata
an adanya sistem kuasa mutlak terdapat suatu kejanggalan, 
bahkan bersifat kontradiktif.

Kejanggalan-kejanggalan dan kontradiktif antara ci
ta-cita dan kenyataan adanya sistem kuasa mutlak yang me
nimbulkan permasalahan merupakan pendorong dan- .alasan ba- 
gi pemilihan judul skripsi ini.

3. Tujuan penulisan
Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tujuan penu

lisan yang pertama adalah untuk mengkaji dan menguraikan 
permasalahan yang timbul dari sistem kuasa mutlak. Kemudi-
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an, tujuan selanjutnya adalah berusaha mencari cara-cara 
penyelesaian yang positif sebingga dapat memberikan man- 
faat bagi kehidupan masyarakat tani dan dunia ilmu penge- 
tahuan hukum. Di samping itu, penulisan ini juga mempunyai 
tujuan tersendiri bagi diri saya sendiri yang mendalami 
studi bidang hukum, Dengan memahami dan mendalami penge- 
tahuan pula tentang agraria dan masal'ah lain yang erat ka- 
itannya dengan adanya sistem kuasa mutlak, yang kesemua- 
nya itu akan berguna bagi diri saya bila di kemudian hari 
terjun ke masyarakat,

4. Metodologi
Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan meto- 

de kepustakaan. Bahan penulisan diperoleh dengan membaca 
materi kuliah, buku, majalah, surat kabar, peraturan per- 
undangan yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi 
ini. Di samping itu, juga dengan metode survai untuk me- 
ngetahui secara pasti dan jelas masalah yang bersangkutan, 
sehingga dapat membantu dalam pengolahan data dengan se- 
baik-baiknya.

5. Sistematika dan Pertanggungjawabannya
Agar mendapat gambaran yang jelan tentang maksud 

dan tujuan pembahasan, maka terlebih dahulu penting di- 
eusun siotematikanya sebagai berikut, bab I merupakan pen-
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dahuluan yang inenguraikan tentang latar belakang masalah 
dan rumusannya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, 
metodologi, serta sistematikanya.

Dalam membahas masalah pemberian kuasa mutlak da
lam l&pangan jual beli sebagai suatu penyelundupan hukum 
dalam memperoleh tanah pertanian ini, maka dalam hal ini 
tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan, masalah jual beli 
tanah pada umumnya. Oleh karena dalam bab II diuraikan ten
tang tinjauan jual beli tanah pada umumnya dengan segala 
aspeknya.

1 Dalam bab III pembahasan akan berpijak pada penga- 
nalis^an peraturan perundangan yang berkaitan dengan masa
lah keagrariaan, dan khususnya peraturan tentang Land Re
form. Di dalam bab ini akan dibahas masalah pembatasan pe
milikan dan penguasaan tanah serta pemilikan tanah secara 
absente, tentang redistribusi dan ganti rugi atas tanah, 
kelebihan luas maksimum dan tanah absente.

Dengan adanya praktek penggunaan kuasa mutlak seba
gai suatu cara terselubung untuk mengadakan pemindahan hale 
atas tanah, maka hal yang demikian ini akan mengakibatkan 
ekses-ekses negatif yang luas, sehingga dalam hal ini te
lah keluar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1982 yang melarang camat dan kepala desa atau pejabat yang 
setingkat dengan itu untuk membuat/ menguatkan penggunaan 
kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Hal-hal

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM LAPANGAN 
JUAL BELI SEBAGAI SUATU PENYELUNDUPAN HUKUM 
DALAM MEMPEROLEH TANAH PERTANIAN 
 

TAMIN HALIM



inilah yang dituangkan dalajc bab IV yang berjudul : 
Pemberian Kuasa Mutlak Sebagai Sarana Penyelundupan 
Hukum Agraria bntuk Memperoleh Tanah Pertanian.

Proses pembaliasan dan periganalieaan dengan demi
kian sudah mencapai titik akhir, oleh karena itu sebagai 
penutup dalam bab V dikemukakan kesimpulan dan saran.
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TINJAUAM JUAL BELI TANAH PADA UMUMNYA

1. Pengertian Jual Beli Tanah sebelum Berlakunya UUPA
Sebagaimana kita ketahui, sebelum berlakunya Undang- 

undartg Pokok Agraria (UUPA), hukum tanah kita bersifat dua- 
lisme, yaitu, dengan berlakunya hukum tanah yang berpokok 
pada ketentuan-ketentuan hukum perdata barat untuk tanah 
Brona di samping hukum tanah yang bersumber pada hukum adat, 
yang sebagian besar kaidah-kaidahnya merupakan hukum tak
tertulis untuk tanah adat.

i

Adanya kedua sistem hukum tanah tersebut mengaki- 
batkah titnbulnya perbedaan mengenai pengertian tentang lem- 
baga-lembaga hukumnya. Dalam menguraikan pengertian jual 
beli tanah sebelum berlakunya UUPA, akan ditinjau dari se
gi hukum perdata barat dan segi hukum adat.

Di dalam masyarakat adat, terdapat keyakinan yang 
kuat antara manusia dengan alam sekitarnya/ semesta. Ke
yakinan tersebut berkisar antara lain bahwa antara manu
sia dan alam sekitar/ semesta terjalin suatu hubungan re- 
ligio magis. Hubungan ini harus selalu dijaga keseimbang- 
annya, karena setiap gangguan terhadap keseimbangan akan 
mendatangkan pengaruh buruk pada keseluruhan kehidupan.

Gangguan keseimbangan antara alam nyata dan alam 
gaib dapat disebabkan oleh perbuatan manusia maupun ber-

12
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asal dari alam sendiri. Untuk menghindari akibat gangguan 
yang timbul, maka manusia berusaha memulihkan keseimbang- 
an tersebut dengan upacara adat yang biasanya dilakukan 
dengan selamatan.

Peralihan/ pengoperan tanah misalnya, dianggap se- 
bagai suatu perbuatan yang mengganggu keseimbangan* Pera
lihan/ pengoperan tanah mengakibatkan putusnya hubungan 
religio magis, maka untuk memulihkan hubungan tersebut per- 
lu diadakan pembayaran tunai. Penyerahan untuk menerima 
pembayaran tunai dalam bahasa Indonesia dikenal dengan is- 
tilah ; menjual,

Ter Haar dalam bukunya menulis bahwa dalam hukum ta- 
nali perjanjian jual mengandung tiga jenis maksud yaitu :

A. menyerahkan tanah untuk terima pembayaran tunai se- 
jumlah uang sedemikian rupa sehingga orang yang me- 
nyerahkannya tetap ada hak atas kembalinya lagi ta
nah itu kepadanya dengan jalan membayar kembali se- 
jumlah uang yang sama; antara menggadai (Min), men- 
jual gade (Ind), adol sende (J), ngajual akad atau 
gade (Sund);

B. menyerahkan tanah untuk terima tunai pembayaran uang 
tanpa hak menebusnya, jadi buat selama-lamanya. (men- 
jual lepas (Ind), adol plas, run temurun, pati bogor 
d̂), menjual jaja (Kalimantan);

C* menyerahkan tanah untuk terima tunai pembayaran uang 
dengan janji bahwa tanah akan kembali lagi kepada 
pemiliknya tanpa perbuatan-perbuatan hukum lagi, itu- 
pun sesudahnya berlalu beberapa tahun panen, (menju
al tahunan (Ind), adol oyodan (J).

^Ter Haar, Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht, 
(terjemahan Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakar- 
ta, 1976, h. 106-107.
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Nyatalah bagi kita bahwa dalam hukum adat, istilah
menjual merupakan istilah yang mengandung pengertian unrum,
artinya istilah menjual masih belum pasti pengertiannya.
Untuk mernperoleh pengertian yang pasti haruslah istilah
tersebut ditambah dengan istilah lainnya seperti misalnya
gadai, lepas, tahunan.
Menurut J'CT Simorangkir :

J'ual lepas yaitu penyerahan tanah dengan tidak ber- 
syarat. Pun di sini seperti jual gadai dasar perbuat- 
an ini ialah pembayaran dengan kontan sebagai sifat 
yang sangat penting dalam segala macam teansaksi. Di 
Jawa hal ini dinamakan adol run-temurun.

Demikian pula Ter Haar, saat waktu di hadapan kepala per-
sekutuan hukum dinyatakan : saya mengaku telah menyerah-
kan tanah itu dan untuk itu telah menerima harganya, saat
itulah pihak lawan (si pembeli) tercantura baik hak gadai

8atau hak milik maupun hak sewa.
Pada umumnya, perjanjian jual beli tanah dibuat di 

atas segel oleh para pihak di hadapan kepala persekutuan 
hukum, kemudian didaftar di dalam buku letter G dalam re
gister desa berlaku serentak sebagai penyerahan hak atas 
tanah dengan disertai pembayaran. Konstruksi hukum yang de- 
rnikian memperlihatkan bahwa jual beli tanah menurut hukum

7Soedalhar, Perjanjian Jual Beli Tanah sesudah Ber- 
lakunya UUPA, Kertas kerja pacla Penataran Hukum Perdata/ 
bagan&, Proyek PPPT, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 
1980, h. 1342.

Q
Ter Haar, op. cit., h. 110,
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adat adalah perbuatan pemindahan hak yang sifatnya Trans 
dan riil. Sifat trans berarti penyerahan hak atas tanah 
dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama, 
jadi di sini berlaku prinsip cul duit cul barang. Sedang 
sifat riil berarti hak atas tanah harus dialihkan dengan . 
perbuatan kontan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,, sifat riil dari jual 
lepaB adalah sesuai dengan cara berpikir orang Indonesia 
yang lebih bersifat mengeitahui sendiri secara nyata, ber-
lainan dengan cara berpikir orang barat yang lebih meme-
■ • 9 rinci.

Seperti yang telah diuraiakan di atas, bahwa dalam 
struktur hukum adat, perjanjian jual beli tanah pada umum- 
nya diselenggarakan di hadapan kepala persekutuan hukum. 
Peran&n kepala persekutuan hukum dalam melaksanakan per- 
janjian adalah penting sekali guna memberi perlindungan 
hukum bagi si pembeli.

Menurut Ter Haar, dalam suatu perjanjian jual beli 
tanah, ikut sertanya kepala persekutuan hukum akan menja- 
min perjanjian tersebut telah dilaksanakan tertib menurut 
hukum, sehingga menjadi sah dan terang, tidak gelap. Se-

q-'Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Per- 
tu.juan-peraetu,juan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung", 
1974, h'. lb.
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baliknya apabila perjanjian demiklan dilakukan tanpa tu- 
rut sertanya kepala persekutuan hukum, maka perjanjian 
tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga dan si pembeli 
oleh dunia luar tidak diakui sebagai yang berhak atas ta- 
nah.10

Kealpaan mengenai tidak ikut sertanya kepala per
sekutuan hukum dalam melaksanakan perjanjian dapat digan- 
tikan dengan lama lampau waktu atau berbagai tindakan pe- 
ngakuan yang kesemuanya dapat mengakibatkan hubungan hukum 
atas tanah yang baru dapat berlaku sepenuhnya* Akan tetapi 
dengan tegas Ter Haar berpendapat : jika dalam mengadakan 
perjan^ian, kepala persekutuan hukum pernah menolak permin- 
taan keikutsertaannya, tetapi oleh yang bersangkutan tetap 
diadakan perjanjian itu, maka perjanjian yang demikian ti
dak akan mendapat pengakuan hukum. ^

Dari uraian di atas, nampak bahwa menurut hukum 
adat, adanyac cainpur tangan kepala persekutuan Kukum meru
pakan syarat sahnya perjanjian jual beli tanah,

Pengertian jual beli, menurut hukum perdata barat, 
sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1457 BW adalah se
bagai berikut : "jual beli adalah suatu persetujuan dengan 
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

■^Ter Haar, op. cit., h. 107-108. 

^Ter Haar, ibid,, h. 108.
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suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan."

Selanjutnya di dalam pasal 1458 BW ditegaskan pu
la bahwa jual beli'dianggap telah terjadi antara kedua 
belah pihak seketika setelah tercapai sepakat tentang ke
bendaan yang dimaksud dan harganya, meskipun benda itu be- 
lum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Atas dasar rumusan pengertian yang terkandung dalam 
kedua pasal di atas, dapat kita rumuskan dua unsur penting 
dari perjanjian jual beli :
a. sifat obligatoir yaitu pihak penjual wajib menyerahkan 

benda yang dijualnya dan berhak menuntut pembayaran 
harganya. Sedangkan pihak pembeli wajib membayar harga 
barang dan menuntut penyerahan barang;

b. asas konsensual yaitu suatu asas yang menentukan bahwa 
dengan terdapatnya kata sepakat/ persamaan kehendak pa
ra pihak telah cukup melahirkan perjanjian jual beli 
tanpa disertai perbuatan tunai yang berupa penyerahan 
barang dan pembayaran uang.

Persamaan kehendak/ kata sepakat ini oleh pasal 
1320 BW dii’ormulasikan dengan kata-kata "sepakat mereka 
yang men&ikatkan dirinya.”

Dengan terjadinya jual beli, hak atas benda belum- 
lah berpindah kepada pembeli walaupun misalnya barang te-
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lah dikuasai dan harga telah dibayar. Hak atas barang 
baru berpindah setelah dilakukan penyerahan yuridis.
Hal ini nampak jelas dari pasal 1459 BW yang antara la
in rjienerangkan bahwa hak milik atas "barang yang dijual 
tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya 
belum dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang bersang-

?
kutan. Selain itu, segala sesuatu yang mengenai penyerah
an hak atas tanah diatur di dalam pasal 616 jo. 620 BW. 
Kedua pasal ini dengan S. 1848 no. 10 untuk sementara di- 
nyatakan tidak berlaku. Penyerahan hak atas tanah tetap 
diselenggarakan menurut ketentuan Overschrijvings ordon- 
nantie (S. 1834 no. 27).

Menurut ketentuan S. 1834 no. 27, penyerahan hak- 
hak atas tanah harus dilakukan di hadapan seorang pejabat 
yang disebut Overschrijvingsambtenaart yang berwenang mem- 
buat aktenya. Sejak tahun 1947, dengan S. 1947 no. 53, di- 
tetapkan bahwa para kepala pendaftaran tanah dari tempat 
kedudukan Overschrijvingsambtenaar, ditunjuk sebagai pe- 
jabat yang berwenang membuat akte (overschrijving). Dengan 
demikian, jelaslah bahwa hak atas tanah yang dijual itu 
baru beralih kepada pembeli pada saat dilakukannya penye- 
rahan yuridis di hadapan kepala pendaftaran tanah selaku 
Overschrijvingsambtenaar.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapat ki- 
ta lihat, bahwa menurut sistem BW- persetujuan jual beli
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dan perbuatan penyerahan yuridis merupakan dua perbuat
an hukutn yang berlainan, yang masing-masing adalah per
buatan hukum tersendlri. Sistem ini merupakan penyimpang- 
an dari code civil Perancis, yang menentukan hak milik 
atas benda sudah berpindah kepada pembeli pada saat per- 
setujuan jual beli diadakan.

2. £enflertian Jual Beli Tanah sesudah Berlakunya UUPA
Politik hukum Indonesia sejak meletusnya revolusi 

terhadap pemerintah kolonial sudah berubah. Politik hu- 
kum yang semula ditekankan pada ketertiban dan keaneka- 
ragaman dianggap sebagai tindakan yang bersifat diskri- 
minatif dan bertujuan untuk memecah belah sesama golong- 
an penduduk. Sebagai gantinya, pemerintah mencita-cita- 
kan terwujudnya suatu sistem hukum nasional yang bersi
fat integratif,

Tonggak dari cita-cita ini tampil melalui Undang- 
undang agraria baru tanggal 24 September I960 yang ber- 
hasil menciptakan perubahan fundamental pada hukum agra
ria kita, dengan menghilangkan sifat dualisme dan menga- 
dakan unifikasi hukum agraria yang berlandaskan hukum 
adat bagi semua golongan penduduk tanpa perbedaan lagi. 
UUPA dalam pasal 5, secara tegas menyatakan sebagai be- 
rikut : "hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan 
ruang angkasa .ialah hukum adat, sepanjang tidak berten-
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tangan dengan kepentingan nasional dan negara yang ber- 
dasarkan atas persatuan bangsa dengan Sosialisme Indone
sia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum da- 
lam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan 
lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur 
yang bersandar pada hukum agama."

Ketentuan pasal 5 UUPA yang menempatkan kembali hu
kum adat sebagai landasan bagi hukum agraria baru telah 
raenimbulkan masalah mengenai hukum adat yang dimaksud oleh 
pasal 5 UUPA, karena terdapatnya seinbilan belas lingkungan 
hukum adat di Indonesia.

Dengan banyaknya variasi yang terjadi mengenai ke
tentuan pasal 5 ini, Budi Harsono dalam bukunya menyebut 
hukum adat yang disaneer, G-ouw Oiok Siong menyebutnya hu
kum adat yan^ direthool, sedangkan Suhardi menyebutnya hu
kum adat yang telah dihilangkan sifat daerahnya dan dibe-

12ri sifat nasional. UUPA sendiri dalam penjelasan terha- 
dap pa£?al 5, menerangkan bahwa hukum adat harus :

a. disempurnakan;
b. disesuaikan pada kepentingan masyarakat dalam ne

gara yang modern dan dalam hubungannya dengan du- 
nia internasional;

c. disesuaikan dengan sosialisme Indonesia;
d« dilepaskan dari pengaruh politik kolonial yang ka- 

pitalistis;

IPA.P. Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan 
Tata Cara Pen.jabat Pembuat Alr̂ a Tanah, Alumni, Bandung,
1976, h. 2.
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e. dilepaskan dari pengaruh masyarakat kolonial yang 
kapitalistis;

f. dilepaskan dari pengaruh masyarakat swapraja yang 
feodal.
Dengan berlakunya UUPA yang dilandaskan hukum adat, 

bag&imanakah pengertian jual beli tanah menurut tertib hu
kum tanah baru ini?

Di dalam UUPA, kita temukan kata-kata jual beli da
lam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Dari ketentuan pasal 
ini kita mengetahui bahwa jual beli tanah oleh UUPA dika- 
tegorikan dalam pengertian perbuatan yang dimaksud untuk 
memiindahkan hak milik atas tanah.

Ketentuan-ketentuan lain dalam UUPA yang ada kaitan- 
nya dengan peralihan hak milik ataa tanah adalah pasal 19 
dan pasa.1 23. Di dalam pasal 19 yang mengatur tentang pen- 
daftaran tanah dan hak-hak atas tanah serta pembebanannya 
meneritukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pe
merintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah In
donesia, yang akand diatur dengan peraturan pemerintah. Se~ 
dangkan pasal 23 menetapkan bahwa hak milik demikian juga 
tiap peralihannya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain 
harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimak
sud dalam pasal 19 di atas.

•^Printono, UU Pokok Agraria, Dua-R, Bandung, h. 30.
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Adapun peraturan pemerintah yang diraaksud oleh 
pasal 19 UUPA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961. Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 antara lain menetap- 
kan bahwa "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan 
hak atas tanah * . ., harus dibuktikan dengan suatu akta 
yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk 
oleh Menteri Agraria." <

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agra
ria. Sedangkan hal yang mengenai penunjukan pejabat yang ber
wenang raembuat akta sebagaimana yang dimaksudkan oleh keten- 
tuan pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961, telah dituangkan le- 
bih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 
1961.

Di dalam pasal 3 PMA i'iomor 10 Tahun 1961, disebutkan 
bahwa yang dapat diangkat sebagai Penjabat Pembuat Akta Ta
nah adalah ;

a. notaris;
b. pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan 

Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengeta- 
huan yang cukup tentang peraturan-peraturan lain
nya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak 
atas tanah;

c. para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tu- 
gas seorang penjabat;

d. prang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang 
diadakan oleh Menteri Agraria.

^Lirektorat PendaXtaran Tanah, Direktorat Jenderal 
Agraria, Himpunan Peraturan-peraturan Pendaftaran Tanah Ta
hun 1961, Jakarta, tanpa tahun, h'. 44.
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Selanjutnya, pasal 5 Peraturan Menteri Agraria. Nomor 10
£ahun 1961 menentukan, bahwa :

Selama untuk suatu kecamatan belum diangkat seorang 
Penjabat, maka Asisten Wedana/ Kepala kecamatan atau 
yang setingkat dengan itu karena jabatannya menjadi 
penjabat'sementara dari Kecamatan itu . . . Jika di 
kecamatan tersebut telah diangkat seorang penjabat, 
maka Asisten Wedana/ kepala kecamatan yang bersang- 
kutan tetap menjadi penjabat sampai ia berhenti men- 
jadi Kepala kecamatan itu.

Sebelum penjabat membuat akte 'peralihan hak atas 
tanah, para pihak yang bersangkutan harus menyerahkan su- 
rat-surat yang diperlukan. Keperluan surat*-surat ini ter- 
gantung dari apakah sudah bersertifikat atau belum hak 
atas tanah yang hendak dijual.

Bagi tanah yang telah mempunyai sertifikat, maka 
sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 10 Tahun 1961 kepada PPAT 
harus diserahkan ;

a. sertifikat tanah yang bersangkutan;
b. surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;
c. surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah yang

akan dijual tidak dalam sengketa.
Selain itu, dalam praktek, kepada P!PAT juga harus 

diserahkan :
a. surat bukti diri penjual;
b, surat kuasa, kalau penjual diwakili oleh seorang
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kuasa dan bukti diri kuasa.
J'ika PPAT menganggap perlu, misalnya wewenang 

orang yang akan mengalihkan hak atas tanah diragukan, ma
ka ia dapat meminta supaya pembuatan akte disaksikan oleh 
kepala desa dan seorang anggota pemerintahan desa yang ber- 
sa-ngkutan.

Setelah semua surat-surat yang diperlukan telah di- 
penuhi, maka PPAT membuat akte peralihan hak atas tanah 
dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian akte pera
lihan hak tersebut beserta sertifikatnya, dan warkah-war- 
kah lain yang diperlukan untuk pembuatan akte itu oleh 
penjabat segera disampaikan kepada kantor pendaftaran ta
nah, guna untuk diadakan pendaftaran dalam buku tanah dan 
sertifikatnya,

Untuk tanah yang belum pernah didaftar, peralihan 
hak atas tanahnya dapat dilaksanakan tanpa menunggu sele- 
sainya sertifikat. Menurut pasal 25 PP Nomor 19 Tahun 1961, 
kepada PPAT harus diaerahkan :

1, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari KPT 
yang menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan belum 
mempunyai sertifikat, Bagi tanah yang terletak di 
luar kota, maka SKPT dapat diganti dengan surat per- 
nyataan bahwa tanah itu belum bersertifikat yang di- 
kuatkan oleh kepala desa dan seorang anggota penie- 
rintah desa;
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2. surat bukti hak tanah antara lain kekitir, petok, 
girik;

3. keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat 
yang membenarkan pendlikan dari yang mengalihkan 
hak;

4. surat tanda bukti biaya pendaftaran.
Setelah semua surat yang diperlukan telah dipenuhi,

r

PPAT: membuat akte peralihan hak atas tanah dengan disaksi- 
kan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintahan de
sa yang bersangkutan. Selanjutnya akte dan warkah lainnya 
dikirim kepada kantor pendaftaran tajiah untuk memperoleh 
sertifikat sementara.

UUPA dan HP Nomor 10 Tahun 1961 yang pada prinsip- 
nya menghendaki agar setiap perjanjian yang bertujuan me- 
mindahkan hak atas tanah haruslah dibuktikan dengan suatu 
akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwe- 
nang, yang kemudian diadakan pendaftaran tentang peralih
an hak atas tanah yang bersangkutan.

Kesemuanya ini dimaksudkan agar dengan ditertib- 
kannya praktek hukum pertanahan akan dapat menciptakan 
tata administrasi agraria yang baik dan sekaligus akan 
menumbuhkan kepastian hukum sebagai pengayoman atas peng- 
gunaan dan pemilikan hak atas tanah. Tetapi dalam kenya- 
taannya masih banyak dijumpai terjadinya praktek peralih
an hak atas tanah dengan menyalaM ketentuan yang berlaku,
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antara lain melalui penyalahgunaan kuasa mutlak.

Lembaga kuasa mutlak yang digunakan sebagai dasar 
pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang di dalamnya 
mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi 
kuasgu Kuasa yang demikian ini mengikat pemberi kuasa le- 
bih jauh dan lebih mendasar karena pemberi kuasa tidak da
pat mengembalikan kebebasannya untuk menentukan kedudukan*
hukumnya serta melumpuhkan akibat dari suatu pemberian ku
asa. ̂  Dengan perkataan lain, kuasa mutlak merupakan kua
sa yang diberikan dengan mengenyampingkan syarat-syarat 
prmberian kuasa yang diatur di dalam kitab undang-undang 
hukum perdata.

Terdapatnya unsur yang tidak dapat ditarik kembali 
oleh pemberi kuasa dalam lembaga kuasa mutlak pada haki- 
katnya merupakan kuasa yang memberikan kewenangan, pada 
penerima kuasa untuk menguasai, menggunakan tanahnya dan 
melakukan semua perbuatan hukum yang menurut hukum hanya 
dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Inilah yang dalam 
praktek sering memberi kesempatan kepada orang tertentu 
untuk menyalahgunakan kuasa mutlak supaya pemindahan hak 
atas tanah terjadi secara terselubung. Perbuatan hukum 
tersebut seharusnya diproses berdasarkan ketentuan pasal

Hartono Soerjopratiknjo, Perwakilan Berdasarkan 
Kehendak, Seksi Notariat Fakultas Hukum Ihiiversi^as Gajah 
Mada, Yogyakarta, 1982, h. 78.
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19 PP Nomor 10 Tahun 1961,

3. Beralihnya Hak Milik atas ffanah dan Pembuktiannya
Di dalam masyarakat kita, kebutuhan akan adanya 

jaminan kepastian hak atas tanah yang dimilikinya sema- 
kin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan pada ;
a. warga desa yang memiliki tanah, akan merasa tidak aman 

bila tidak memiliki petok (pipil) pajaknya yang diang- 
gap sebagai alat pembuktian yang sah atas tanah;

b. warga kota yang melakukan transaksi tanah, merasa ku- 
rang mendapat perlindungan hukum bila tidak memperoleh 
sertifikat atas tanah yang dibeli.

Pada tanggal 24 September I960 dengan diundangkan- 
nya UU 'Nomor 5 Tahun I960 yang lebih dikenal dengan nama 
Undang-undang Pokok Agraria, yang di dalam pasal 19 ter- 
cantum perintah pendaftaran tanah di seluruh wilayah In
donesia. Untuk itu, oleh pemerintah telah dikeluarkan Pe- 
raturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftar
an Tanah..

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan untuk kepas
tian hukum dan kepastian hak atas tanah, sebagaimana yang 
dimakeud oleh UUPA dan PP Nomor 10 Tahun 1961, dalam il- 
mu hukum agraria disebut sebagai recht-kadaster, yang di- 
laksanakan oleh kantor pendaftaran tanah sebagai kantor 
yang diberi tugas melakukan pendaftaran.
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Dengan adanya pendaftaran tanah yang merupakan 
repht-kadaster, maka terselenggarakannya suatu sistem 
peftgumuman hak-hak atas tanah, pengumuman tersebut meli- 
puti :

a. pengumuman mengenai letak, batas-batas, dan luas
bidang-bidang tanah yang dipunyai orang dengan su-

i

atu hak. Jrengumuman ini dikenal sebagai asas spe- 
sialitas;

b, pengumuman men&enai orang-orang yang menjadi peme- 
gang hak. Ini disebut juga sebagai asas publisitas. 
Untuk memenuhi asas publisitas tersebut, pada po-

koknya terdapat dua stelsel pendaftaran tanah yaitu stel- 
sel-stelsel positif dan stelsel negatif,

1. stelsel positif attinya stelsel ini menjamin dengan 
sempurna bahwa tanah yang terdaftar dalam buku ta
nah tidak dapat diganggu gugat, perlindungan mutlak 
diberikan pada orang yang berpedoman kepada pendaf
taran;

2* stelsel negatif artinya pendaftaran tidak menjamin 
seseorang yang namanya. tercantum di dalam buku ta
nah tidak dapat dibantah. Haknya hanya tidak dapat 
ditambah jika nama yang terdaftar adalah pemilik
i
yang berbak.
Di dalam penjelasan PP Nomor ip Tahun 1961, disebut- 

kan bahwa sesuai dengan pasal 19 UUPA, maka pendaftaran ta-
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nah meliputi dua hal yaitu :
a, pengukuran dan pemetaan tanah-tanah serta menye- 

lenggarakan tata usahanya;
b. pendaftaran hak dan peralihannya termasuk pembe- 

banannya serta pemberian surat-surat bukti hak 
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,
Bertitik tolak dari obyek penyelenggaraan pendaf-(

taran tanah yang telah diuraiakan di atas, jelaslah bahwa 
untuk memperoleh kepastian hak maka peralihannya atau pe- 
rubahan yang terjadi atas kedudukan dan keadaan pemilik 
maupun bidang tanah serta batas-batasnya haruslah didaf- 
tarkan.

Adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas 
peralihan hak atas tanah ditegaskan kembali di dalam pa
sal 23 UUPA yang menyatakan ;

1, hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya 
dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaf- 
tarkan menurut ketentuanr-ketentuan yang dimaksud 
dalam pasal 19;

2. pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak miljk 
serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tsb.
Lebih lanjut, di dalam pasal 19 PP Nomor 10 Tahun

1961 disebutkan bahwa : "setiap perjanjian yang dimaksud
memindahkan. hak atas tanah . . . harus dibuktikan dengan
suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan penjabat yang

■^Printono, op, cit., h* 12.
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ditunjuk oleh menteri agraria . • . w
Timbul persoalan yaitu apakah perjanjian jual beli 

tanah hanya dapat dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh 
dan di hadapan PPAT, dan bilakah terjadinya peralihan hak 
milik pada jual beli tanah?

Budi Harsono, berdasarkan redaksi pasal 23 ayat 2 
UUPA mengemukakan bahwa :

fhak milik beralih pada saat akta PPAT diperbuat, akta 
PPAT itu merupakan bukti bahwa hak atas tanah telah 
beralih kepada pembeli. Akan tetapi bukti itu 'belum 
berlaku terhadap pihak ketiga, karena yang wajib di- 
ketahui oleh pihak ketiga adalah apa yang tercantura 
pada buku tanah dan sertifikat hak ybs. Dengan demi- 
kian maka biarpun sejak dilakukannya jual beli, pem
beli sudah menjadi pemilik. Tetapi kedudukannya se- 
bat,ai pemilik barulah sempurna (ditinjau dari aegi 
pembuktiannya) setelah dilakukannya pendaftaran pera
lihan hak atas tanah yang-jdibelinya itu oleh Kepala 
Kantor pendaftaran tanah.

Pendapat ini kiranya sulit diterima oleh karena ;
1. akte PPAT belum merupakan sarana informasi yang efektif 

mengenai status hukum pemegang hak dan hak atas tanah. 
Hal ini akan menghambat terwujudnya kepastian hukum;

2, akte PPAT, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 PP 
Nomor 10 Tahun 1961 berfungsi sebagai alat untuk melaku- 
kan pendaftaran, jadi tidak menentukan saat beralihnya 
hak milik atas tanah.

Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hypo- 
tek, Alumni, Bandung, 1980, h. 39.
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Litinjau dari sejarah pembentukan pasal 23 UUPA 
sebagaimana terdapat dalam rancangan UUPA yang diajukan 
menteri agraria Soenaryo (rancangan Soenaryo) dimuat da- 
lam pasal 19, ditentukan bahwa hak milik dan setiap pera
lihannya didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di- 
atur undang-undang merupakan syarat mutlak untuk memper
oleh hak milik dan sahnya peralihan hak tersebut.

Terhadap isi ketentuan rancangan pasal 19 ini, de
ngan alasan menimbulkan kesaiv seakan-akan pendaftaran ta
nah menganut sistem positif, maka oleh panitia yang ber- 
tugas menyempurnakan rancangan Soenaryo diubah menjadi isi 
ketentuan pasal 23 UUPA sekarang ini.

Adanya kesan seakan-akan pendaftaran tanah menga-
nut sistem positif, menurut Budi Harsono adalah tidak ber-
alasan, sebab jika dipergunakan sistem positif maka peru-
musannya bukan pendaftaran merupakan syarat mutlak, teta-

18pi pendaftaran merupakan alat pembuktian mutlak.
Sekarang akan kita tinjau bagaimanakah pendapat Mah- 

kamah Agung dalam memutuskan perkara-perkara jual beli ta
nah, baiklah diperhatikan beberapa keputusan MA di bawah 
ini :
a* Mahkamah Agung dalam putusannya No. 539 &/ Sip/ 1971

1 ftBudi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria, Seja- 
rah Penyusunan, Isi dan Yelaksanaannya, ba^7 pertama, jil. 
keduaf £jambatan,1971,h. 177.
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tertanggal 3 November 1971, rfienetapkan bahwa : "se- 
sudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria maka ha- 
nya perjanjian jual beli yang dilakukan di hadapan Pe- 
jabat Pembuat Akta Tanah yang sah”;

b. Mahkamah Agung dalam putusannya No, 598 K/ Sip/ 1971 
tertanggal 18 Desember 1971 menetapkan bahwa "sifat 
pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 adalah termasuk hukum 
yan& memaksa, di mana oleh Mahkamah Agung ditetapkan 
bahwa, jual beli sawah yang tidak dilakukan di hadapan 
pejabat yang berwenang sebagaimana dikatakan oleh pa
sal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961, merupakan jual beli yang 
tidak sah menurut hukum, sehingga pembelinya tidak per- 
lu mendapat perlindungan hukumV;

c. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1211 K/ Sip/ 1971 
tertanggal 15 April 1972 menetapkan bahwa : "membenar- 
kan jual beli se bidung sawah yang memakai akte berupa 
surat segel dengan disaksikan oleh kepala desa";

d. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 460 K/ Sip/ 1973 
tertanggal 3 Oktober 1973 telah menetapkan bahwa i "pa
sal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 adalah mengenai peraoalan 
admihistratif".

Jiari beberapa keputusan Mahkamah Agung di atas, ti

dak ditentukan suatu garis tertentu untuk dijadikan pegang- 
an di dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut ju-
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al beli tanah. Ketidakkonsekuen pendirian Mahkamah 
AgUng dalam memutuskan perkara-perkara yang sama akan 
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan 
cenderung membuka peluang kepada oknum-oknum pelaksana 
hukum untuk menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya.

Menurut hemat saya, persoalan dalam pelaksanaan
UUPA beserta peraturan pelaksanaannya dalam jual beli
tanah seyo^ianya diselesaikan menurut pola yang dianjur-
kan oleh A.P. Parlind,ungan sebagai berikut :

bahwa persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan 
mengenai tanah-tanah sesudah mulai berlakunya UUPA 
tidak mungkin tidak, harus dengan suatu pola yang se- 
ring saya sebut LOG-IKA (UUP) AGRARIA artinya pemecah- 
an persoalan-persoalan agraria harus dan hanya mung
kin dalam pola dan rangka ketentuan-ketentuan yang su- 
dah diatur oleh UUPA. Tidak mungkin lagi menurut apa 
yang menurut pendapat kita sebaik-baiknya, tetapi ha
rus disalurkan menurut.»ola-pola dan lembaga-lembaga 
yang diatur oleh UUPA.

Dengan demikian, dilihat dari sistem peralihan hak 
milik yang diatur oleh UUPA dan peraturan pelaksanaannya, 
maka perjanjian jual beli tanah haruslah dibuat oleh dan 
di h&dapan PPAT. Bila dalam kenyataannya terhadap suatu 
perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang dibuat 
di hadapan kepala desa yang seandainya kemudian timbul ma- 
salah, dari akte jual beli tersebut oleh hakim dinyatakan 
sail, tapi dalam hal ini UUPA tidak dapat menerima akte

^A.P. Parlindungan, op. cit. , h. 3.
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jual beli yang demikian itu.
Jelaslah bagi kita bahwa masalah jual beli tanah 

haruslah diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan UUPA 
serta peraturan pelaksanaannya, dan sesuai dengan cita- 
cita, UUPA itu sendiri, Dalam hubungannya dengan sistem 
peralihan hak milik atas tanah menurut UUPA dan peratur- 
an pelaksanaannya, maka akte PPAT seyogianya ditafsir- 
kan konsisten, sehingga akte PPAT bukan hanya sebagai 
alat untuk melakukan pendaftaran, tetapi juga sebagai 
syarat adanya perjanjian jual beli tanah. Demikian pula 
terhadap pendaftaran yang dimaksud oleh pasal 23 ayat 2 
UUPA, di samping ditafsirkan sebagai alat pembuktian 
yang kuat atas hak tanah, juga sebagai syarat saat ber- 
alihnya hak milik pada jual beli tanah.

Dengan adanya pendaftaran yang merupakan fase ter- 
aknir, maka secara konstitutip selesailah proses peralih
an hak milik pada jual beli tanah,

4. Pemberian Ijin Pemindahan Hak Atas Tanah
Pada asasnya, setiap hak atas tanah dapat beralih 

dan dialihkan. Namun, untuk inencegah terjadinya akumula- 
si penguasaan/ pemilikan tanah dalam satu tangan dan agar 
tidak bertentangan dengan tujuan pokota UUPA yang menegas- 
kan pemanfaatan tanah sebesar-besax'nya untuk kemakmuran
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rakyat banyak, maka setiap peralihan hak atas tanah perlu 
dikendalikan dan diawasi.

Ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian dan peng- 
awasan pemindahan hak atas tanah terdapat dalam pasal 26 
ayat 1 UUPA jo. pasal 28 PP Nomor 10 Tahun 1961, yang lebih 
lanjut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria No
mor 14 Tahun 1961 (Tambahan lembaran Negara 2346) tentang 
permintaan dan pemberian ijin pemindahan hak atas tanah, 
diubah dan ditambah dengan Peraturan Direktur Jenderal Agra
ria Nomor 4 Tahun 1968 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor SK/ 59/ DDA/ 1970.

^enurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/ 59/ 
DDA/ 1970, ijin pemindahan hak diperlukan untuk pemindahan :

a. hak milik atas tanah pertanian;
b. hak milik atas tanah bangunan, jika penerima hak 

(kalau perorangan : termasuk isteri/ suami dan anak- 
anak yang masih menjadi tanggungannya) sudah mempu- 
nyai lima bidang tanah atau lebih;

c. hak guna usaha;
d. hak guna bangunan atas negara, jika penerima hak me

rupakan badan hukum;
e. hak guna bangunan atas tanah negara, jika penerima 

hak merupakan perorangan yang sudah mempunyai lima 
bidang tanah atau lebih (termasuk yang dipunyai is- 
tri/suami dan anak-anak yang masih menjadi tanggung
annya);

f. hak pakai atas tanah negara hjika penerima hak orang 
warga negara Indonesia yang sudah mempunyai lima bi
dang tanah atau lebih (termasuk yang dipunyai istri/ 
suamiQdan anak-anak yang masih menjadi tanggungan- 
nya.

Direktorat Penelitian & Pengembangan Pertanian, 
Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, Him- 
punan Peraturan-peraturan Agraria Jilid IIt h. 176.
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Menurut penjelasan Menteri Dalam Negeri cq Difjen 
Agraria tanggal 7 November 1970 Nomor BA 11/ 38/ 70, pe
mindahan hak atas tanah-tanah itu masih diperlukan ijin
instansi agraria adalah k'arena persoalannya tidak hanya

i
menyangkut segi-segi yang bersifat yuridis yang pertimbang- 
annya dapat ditugaskan kepada para kepala kantor pendaftar
an tanah, melainkan karena menyangkut'juga segi-segi poli- 
tis dan ekonomis, di mana instansi-instansi agraria menurut 
bidang tugasnya yang berwenang untuk mempertimbangkannya se- 
gi-segi yang bersangkutan dengan ketentuan Landreform, orang- 
orang asing, pengusahaan perkebunan, okupasi tanah, perkebun- 
an oleh rakyat, mencegah/ mengurangi spekulasi tanah, dan 
lain-lainnya).

Di dalam peraturan Dirjen Agraria Nomor 4 Tahun 1968 
ditentukan bahwa permohonan ijin pemindahan hak atas tanah 
oleh pemohon diajukan dalam rangkap tiga beserta akte pemin
dahan haknya kepada instansi pemberian ijin yang bersangkut
an dengan perantaraan kepala kantor pendaftaran dan penga-
wasan pendaftaran tanah/ kantor pendaftaran tanah setempat

i

(disingkat KP3T/ KPT).
Selanjutnya permohonan ijin tersebut, oleh KP3T/ KPT 

disampaikan kepada instansi pemberian ijin yang bersangkut
an dalasi rangkap tiga dengan disertai akte pemindahan hak 
surat pemberitahuan yang memuat tentang :

1. tanahatau benda-benda yang telah terdaftar atas na-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM LAPANGAN 
JUAL BELI SEBAGAI SUATU PENYELUNDUPAN HUKUM 
DALAM MEMPEROLEH TANAH PERTANIAN 
 

TAMIN HALIM



ma pemohon, suami/ istri, dan anak-anaknya yang ma
sih menjadi tanggungannya;

1. kewarganegaraan pemohon sebagaimana terdaftar dalam 
daftar buku tanah.
Keputusan pemberian atau penolakan ijin pemindahan 

hak atas tanah yang dimohon disampaikan langsung kepada pe
mohon yang bersangkutan oleh instansi -pemberian ijin, ke
pada KP3T/ KPT disampaikan tembusan dari keputusan tersebut.

Dalam hal permohonan ijin dikabulkan, maka pemohon 
harus segera meminta agar pemindahan hak itu didaftarkan ke
pada KP3T/ KPT karena menurut ketentuan pasal 4 Peraturan 
Dirjen Agraria Nomor 4 Tahun 1968, jangka waktu pendaftaran 
adalah terbatas, yakni selama satu tahun terhitung sejak di- 
keluarkannya pemberian ijin itu. Apabila dalam jangka waktu 
satu tahun ijin tidak dipergunakan oleh pemohon, maka ijin 
tersebut batal karena hukum dan pemohon harus mengajukan per
mohonan ijin pemindahan hak baru.

Apabila permohonannya ditolak, maka berdasarkan Per
aturan Menteri Dalam Nggeri Nomor SK/ 59/ DDA/ 1970, kepada 
pemohon: wajib memindahkan hak atas tanah kepada pihak yang 
memenuhi syarat dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal 
penolakannya. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan dan se- 
telah lewat jangka waktu satu tahun baru terjadi pemindahan 
hak kepada pihak lain, maka kepadanya dapat dikenakan denda 
sebesar setengah persen (maksimal lima persen) dari nilai
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iranfcaksi tanah yang bersangkutan di samping biaya pen- 
daftarah yang harus dibayar untuk tiap tahun kelambatan.

Maksud ketentuan di atas, adalah untuk mengakhiri 
keadaan yang tidak menentu dalam jangka waktu yang wajar 
tanpa merugikan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai de
ngan apa yang mereka perjanjikan sendiri.
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1AKDREP0RM SEBAGAI SUATU KOKSISPSI PENINUKATAN 
KESE JAHTBRAAM MASyARAKAT TANI

1. Pengertian, maksud dan tu.juan landreform
Sebelum menguraikan mengenai landreform di Indone

sia, ada baiknya terlebih daliulu kita tinjau latar bela- 
kang/ motivasi terlaksananya landreform di negara kita.

Pada pokoknya terdapat d.ua faktor yang mendorong 
dilaksanakannya landreform di Indonesia, yaitu ;
a. keadaan masyarakat tani;
b. struktur pertanian.
ad. a. Seperti di negara-negara berkembang pada umumnya, 
begitu juga di Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan 
nasional selalu ditemukan ketimpangan-ketimpangan sosial 
di daerah pedesaan. Bagi Indonesia yang mengambil corak 
ekonomi agraris, desa merupakan tempat tinggal sebagian 
besar penduduk yang hidup dari hasil pertanian masih dili- 
puti kemiskinan massa dan keterbelakangan.

Berbagai hasil penelitian para ahli tentang penda- 
patan dan kemiskinan dalam proses pembangunan telah menun- 
jukkan bahwa kemiskinan massa dan keterbelakangan berlang- 
sung terus di daerah pedesaan. Oleh karena itu, perlu se~ 
gera dipikirkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan taraf 
hidup kaum petani melalui pendekatan yang bersifat mening-
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katkan areal tanah pertanian dan produksi pertanian. Gu- 
nar Myrdal dalam suatu tulisannya pernah raengatakan se
bagai berikut ;

bahwa pada dasarnya sektor pertanianlah yang menentu- 
kan kalah atau menangnya perjuangan dalam pembangunan 
ekonomi jangka panjang . . . karena di sinilah ter- 
letak suatu wilayah tempat kerniskinan dan kelaparan 
bermukim serta menindih puluhan juta manusia yang per
nah dielu-elukan sebagai soko guru revolusi atau yang 
menurut sementara ahli sosiologi disebut sebagai klas 
sosial keempat, yakni : kaum tani. Dan sebagian besar 
dari dua puluh lima juta penduduk kepulauan-kepulauan 
yang bernama Indonesia ini adalah mereka yang satu na- 
Sib dengan lima ratus juta manusia lain-, penghuni bumi 
yang° dijebak dalam kerniskinan mutlak.

ad. b. Politik hukum, pertanahan pada jaman pemerintah ko-
lonia.l Belanda dengan asas domein dan agrarische-wetnya
yang ditujukan untuk kepentingan pemerintah jajahan dan
kaula-kaula negara tertentu yan^ mendapatkan prioritas dan
i'asilitas di bidang penguasaan dan pengusahaan tanah, se-
dangkan golongan bumi putera kurang atau tidak mendapat
perhatian dan perlindungan. Sebagai akibat perbedaan per-
lakuan tersebut, banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan
di bidang pemilikan dan penguasaan tanah. Di samping pemi-
likan dan penguasaan tanah dalam jumlah yang besar oleh
golongan Lropa dan golongan Timur Asing, dijumpai pula pe-
mxlikan tanah yang kecil-kecil oleh sebagian besar para

PIMulyana W. Kusumali, Hukum dan Hak-hak Asasi Ma
nusia, Alumni, Bandung, 1981f~fi7~l02.
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petaxii bumi putera.
Politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan

untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran dalam menuju raa-
syarakat adil dan makmur, jelas tidak dapat mempertahankan
lebih lanjut struktur pertanahan yang bersmfat kolonial dan
feoaal. Pemerintah Indonesia dituntut untuk segera memikir-

f

kan suatu strategi baru untuk meronibak struktur pertanahan
tersebut serta meniadakan akibatnya dalam kehidupan para pe- 
tani^ Untuk itu oleh pemerintah telah dikeluarkan UUPA Nomor 
5 Tahun I960, dan sekaligus inenyatakan tidak berlaku lagi 
agrarische wet dan peraturan-peraturan lama lainnya.

Dengan adanya UUPA yang kemudian disusul pula oleh 
berbagai peraturan pelaksana lainnya, pemerintah telah me- 
letekkan lanriasan hukum yang menjadi titik tolak perombakan 
struktur pertanahan di Indonesia yang lazim disebut landre
form,

Secara harfiah, landreform berarti suatu perubahan 
dasar/ perombakan struktur pertanahan. Secara tehnis, land- 
reform dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam penger
tian luas, landreform mencakup suatu panca program yang me- 
liputi :
1. melaksanakan pembaharuan hukum agraria dengan mengadakan 

perombakan-perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria 
lama yang bersifat kolonial dan feodal dengan mengganti-
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kannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih 
sesuai dengan aspirasi rakyat dalam perkembangan ma
syarakat modern;

2. menghapuskan segala macam hak-hak asing dan konsesi ko- 
lonial;

3. mengakhiri kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas 
tanah yang melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui

1
penguasaan tanah;

4. mertgadakan perombakan struktur pemilikan dan penguasaan 
tanah serta berbagai hubungan hukum yang bersangkutan de
ngan penguasaan tanah;

5. menyelenggarakan rencana tata guna tanah (land use plan
ning).

JPengertian tentang landreform dalam arti sempit ha- 
nyalah meliputi usaha-usaha perombakan struktur pemilikan 
dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum yang ber
sangkutan dengan penguasaan tanah, kadang-kadang juga men- 
cakup usaha perencana tata guna tanah.

Jelaslah bahwa landreform di Indonesia merupakan sa- 
lah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup kaum tanai de
ngan meniadakan kepincangan-kepincangan perkembangan ekono
mi dalam sektor produksi dan perombakan struktur pertanahan. 
Oleh karena itu tujuan landreform di Indonesia mempunyai ti- 
ga segi yaitu :
1. segi feosial ekonomi ;
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$• memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan 
memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi so
sial pada hak milik;

b, memperbaiki produksi nasional khususnya sektor per
tanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup 
rakyat;

2. segi sosial politik : '
a. inengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilik

an yang luas;
b. mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidup- 

an rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada 
pembagian hasil yang adil pula;

3. segi mental psikhologis :
a. meningkatkan kegairahan kerja para petani penggarap 

dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemi
likan tanah;

b, memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan 
penggarapnya.

2* larAngan Menfruasai Tanah yang Melampaui Batas
Secara yuridis formal, pasal pertama dalam UUPA

yang menyebutkan perkataan penguasaan tanah adalah pasal 2
(1), yang mengatakan :

atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang- 
undang Dasar dan ^al-hal sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk keka-
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yaan alam yang terkandung didalamnya itu pada ting- 
katan tertinggi dikua|gi oleh negara, sebagai keku- 
asaan seluruh rakyat.

Di dalam penjelasan umum UUPA angka II (2), dise- 
butkan bahwa pembatasan dari pengertian hak menguasai da
ri negara yaitu :

a. mengatur dan raenyelenggarakan peruntukan, pengguna- 
an, persediaan dan pemeliharaannya;

b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai 
atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;

d. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum an- 
tara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Jelaslah, penguasaan tanah di seluruh wilayah hukum 

Kepublik Indonesia berada di tangan negara, sebagai orga- 
nisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hal ini tidak berarti bah
wa keseluruhan tanah dimiliki oleh negara, seperti asas do
me in , dan kepada individu atau badan hukum tidak dimungkin- 
kan oleh hukum untuk memiliki dan menguasai tanah. Oleh ka- 
rena tanah merupakan bagian dari kehidupan yang diperjuang- 
kan seluruh rakyat Indonesia, maka pemilikan dan penguasa- 
an tariah oleh individu atau badan hukum dibatasi dalam ju- 
mlah tertentu. Hal ini dianggap perlu, agar dapat dicegah 
tertumpuknya tanah di tangan orang-orang atau golongan-go- 
longan tertentu.

ppPrintono, op. cit., h. 7. 

23Ibid. , h. 25.
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Pasal. 7 UUPA secara tegas menyatakan "untuk tidak 
dak nierugikan kepentingan umum maka pemilikan dan pengu
asaan tanali yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Dengan dirumuskannya ketentuan pasal 7 UUPA ini, 
diharapkan akan dapat dicegah tertumpuknya tanah di tangan 
orang-orang atau golongan tertentu, karena tidak dimungkin- 
kan lagi bagi mereka memperoleh areal, tanah yang melampaui 
batas, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3. Luas Kaksimum yang Ditetapkan untuk Tlap Daerah Tingkat
n

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 UUPA, maka per- 
lu ditunJang dengan ketentuan tentang penetapan luas mak- 
simurrt tanali yang boleh dimiliki oleh seseorang keluarga atau 
badan hukum. Ketentuan pokok yang mengatur hal ini dapat di- 
jumpai dalam pasal 17 UUPA.

Pasal 17 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan 
pasal 7 UUPA, di dalam ayat 1 dan 2 antara lain menyatakan 
bahwa di dalam waktu yan^ singkat perlu diatur luas maksi- 
mum t&nah yang boleh dimiliki dengan suatu hak oleh satu 
keluarga atau badan hukum. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa 
tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum

24n>id., h. 8.
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tersebut akan diambil oleh pemerintah dengan ganti ke- 
rugian, untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 19.60 yang lebih 
dikenal dengan Undang-undang Landreform Indonesia, seba
gai pelaksanaan dari ketentuan pasal 17 UUPA, pada prin- 
sipnya mengatur tiga masalah pokok yaitu :
a. penetapan luas maksimum pemilikanfdan penguasaan tanah 

pertanian;
b. penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan 

larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat mengaki- 
batkan pemecahan tanah-tanah pertanian menjadi bagian 
yang terlampau kecil;

c. penetspan tentang pengembalian dan penebusan tanah per
tanian yang digadaikan.

Penentuan apakah luas maksimum dilampaui atau tidak 
bukanlah terbatas pada tanah-tanah miliknya sendiri tetapi 
keseluruhan luas tanah pertanian yang dikuasainya dengan 
memakai dasar keluarga, yang artinya keseluruhan jumlah lu
as tanah yang dikuasai oleh anggota-anggota suatu kerluar- 
ga, yang artinya keseluruhan jumlah luas tanah yang dikua
sai oleh anggota-anggota suatu keluarga merupakan jumlah 
yang menentukan maksimum luas tanah bagi keluarga tersebut. 
Letak- tanah-tanah yang dikuasai tersebut tidak perlu ter- 
letak disatu daerah yang sama, tetapi dapat pula di bebe- 
rapa daerah tingkat II.
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Hi dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 56 Prp. 1960,‘di- 
tentukan adanya klasifikasi daerah dalam menentukan batas 
maksimum pemilikan tanali dengan kepadatan penduduk. imtuk 
daerah tidak pad at maksimum 15 ha sawah atau 20 ha tanah 
kering, daerah kurang padat 10 ha sawah atau 12 ha tanah 
kering, dan untuk daerah san&at padat 5 ha sawah atau 6 ha. 
tanah kering. *

Fenentuan lebih lanjut untuk menetapkan daerah di 
Indonesia sebagai daerah tanah tidak padat, kurang padat 
dan cukup padat serta sangat padat telah ditetapkan dengan 
sur&t keputusan Menteri Agraria Nomor SK/ 1978/ Ka/ I960. 
Denman terjadinya perkembangan penduduk di daerah bersang
kutan maka kiranya penentuan tersebut pada saat sekarang 
sudah tidak cocok lagi.

4. larangan Men^alihkan Hak Atas Tanah Berlebihan
Sebagai akibat adanya penetapan luas tanah yang da

pat dimiliki oleh satu keluarga dan untuk menjaga kemung- 
kinan-kemungkinan bagi orang-orang tersebut menghindarkan 
diri dari penetapan luas tanah yang telah ditentukan, maka 
di d&lam pasal 4 UU Nomor ^6/ Prp./ I960 antara lain dite
tapkan bahwa orang-orang atau orang-orang sekeluarga yang 
memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas 
maksimum dilarang memindahkan hak miliknya atas seluruh 
atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan ijin kepala
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agraria daerah kabupaten/ kota.
'Peralihan karena pewarisan tanpa wasiat tidak ter- 

masuk dalam pengertian memindahkan hak milik, karena pe
ngertian memindahkan memerlukan perhuatan yang sengaja di- 
tujukan untuk beralihnya hak milik yang bersangkutan.

Larangan untuk mengalihkan hak atas tanah berlebih- 
an, hanyalah berlaku selama belum ada penegasan bagian ta
nah yang mana yang akan diambil oleh pemerintah dan bagian 
yang inana yang akan tetap dikuasai oleh pemiliknya.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 17 UU-î A, ma
ka bagian tanah yang melebihi luas maksimum yang telah di- 
tetapkan, akan diambil oleh pemerintah dengan memberikan 
ganti kerugian kepada pemiliknya, kemudian tanah-tanah ter
sebut oleh pemerintah akan diatur pembagian-pembagiannya 
kepada para petani yang memerlukannya.

5. Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee
Dalam masyarakat yang berbentuk apapun tanah akan 

selalu memegang peranan yang menentukan dalam kehidupan dan 
kelanjutan hidup suatu masyarakat. Terutama dalam kehidupan 
masyarakat yang bersifat agraris, tanah dipandang sebagai 
bagian kehidupan yang asasi dari salah satu faktor kegiat- 
an ekonomi. Karena itu, hak-hak atas tanah benar-benar ha
rus mQmpunyai fungsi sosial.

Mengingat arti penting tanah bagi kaum petani dalam
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kehidupannya, maka pada asasnya. seluruh tanah persawahan, 
ladang, dan tanah jenis lainnya yang dapat dikelola untuk 
menghasilkan pangan dan hasil-hasil lainnya, haruslah di- 
usahakan atau dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sen
diri .

Sebagai langkah pertama ke arah pelaksanaan asas bah
wa pemilik tanah wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri

<
secara aktif oleh pemiliknya, maka pemerintah melalui PP No
mor 224 Tahun I960 jo. PP Nomor 41 Tahun 1964, telah mela- 
rang adanya tanah absentee (guntai) yaitu pemilikan tanah 
pertanian yang terletak di luar kecamatan ternpat tinggal 
pemiliknya.

Berhubungan dengan itu, pemilik tanah pertanian ab
sentee dalam jangka waktu tertentu wajib mengalihkan hak 
atas tanahnya atau ia sendiri harus berpindah ke kecamatan 
di mana tanahnya terletak (pasal 3 PP Nomor 224 Tahun 1961 
jo. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK VI/ 6/ Ka/ 1962).

Jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi, 
maka tanah-tanah absentee yang bersangkutan dikuasai peme
rintah dan dijadikan object landreform, kemudian diredis- 
tribusikan kepada orang yang memenuhi syarat. Kepada bekas 
pemilik tanah absentee yang bersangkutan diberi ganti ke- 
rugian.

Pengecualian larangan pemilik tanah absentee dapat 
diberikan kepada :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM LAPANGAN 
JUAL BELI SEBAGAI SUATU PENYELUNDUPAN HUKUM 
DALAM MEMPEROLEH TANAH PERTANIAN 
 

TAMIN HALIM



a. pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang 
berbatasan dengan kecamatan di mana tanahnya terletak 
(pasal 3 ayat 2 I'P Nomor 224 Tahun 1961);

b. pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer dan pensiun- 
an pegawai negeri, pejabat militer diperbolehkan memi- 
liki tanah pertanian secara guntai seluar 2/5 dari luas 
indksimum yang berlaku untuk daerah yan& bersangkutan. 
(£asal 3 ayat 4 IP Nomor 4 'i'ahun 1977).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 
larangan pemilikan tanah secara absentee dan pengaturan ba- 
tas pemilikan tanah di atas maksimum tiada lain merupakan 
salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup 
masyarakat tani.

fjeyogianya per] indungan liukum tersebut di atas sangat 
bermahfaa.t dan berarti bila dilaksanakan secara baik. Namun 
kenyataaiinya, praktek akurnulasi pemilikan, penguasaan hak 
atas tanah oleh sekelompok orang tertentu yang secara for
mal sulit dibuktiKan masih terus berlanguung. Upaya yang se- 
ring ditempuh ialah dengan cara pembuatan kuasa mutlak*

Denman kuasa mutlak ini maka pihak pemberi kuasa (da
lam hal ini sebenarnya adalah pen^ual) memberikan kuasa yang 
tidak dapat ditarik kembali pada penerima kuasa (dalam hal 
ini adalah pembeli) untuk melakukan perouatan hukum apapun 
terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek pemberian kuasa 
itu.
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Kenyataan ini sudah tentu akan membawa pengertian 
pemilikan penguasaan hak atas tanali ke arah. semakin ka- 
bur. Para pemilik, penguasa hak atas tanali secara formal 
masih tetap terdaftar sebagai pemilik, penguasa yang sah, 
namun secara materiil sebenarjiya tidak berwenang apa-apa 
lagi atas tanah yang bersangkutan,

Hal ini berarti praktek penyalahgunaan kuasa mutlak 
ikut menyebabkan pemilikan hak atas tanali yang melebihi ba
tas maksimum yang diperkenankan dan atau secara absentee 
yang tidak diinginkan kehadirannya dalam sistem hukum per- 
tanahan kita.

Praktek pemilikan, penguasaan hak atas tanah secara 
absentee atau melampaui batas maksimum dalam keadaan aman 
dari ancaman peraturan perundangan yang melatarbelakangi 
praktek penyalahgunaan kuasa mutlak sebagai kedok jual be
li hak atas tanali secara terseiubung yang merupakan suatu 
iron,Is dengan program landreform yang dewasa ini semakin 
digalakkan pelaksanaannya oleh pemerintah.

6. Pf^netapan Luas Minimum Tanah Pertanian
bntuk meningkatkan kesejahteraan hidup kaum tani, 

kepada mereka perlu diberikan luas areal tanah pertanian 
yang dapat tnemberikan penghasilan untuk meningkatkan ta- 
raf hidup. Oleh karena itu, di dalam pasal 17 UUPA, sela- 
in luas maksimum juga ditentukan pengaturan tentang luas
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minimum.

Selanjutnya di dalam pasal 8 UD Nomor 56 Prp, Tahun 
I960, diperintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan usa- 
ha-usaha agar tiap petani sekeluaxga memiliki tanah perta
nian minimum 2 ha.

Adanya usaha pengaturan luas minimum bag! kaum tani, 
sebenarnya cukup ideal dan mempunyai urgensi bila dikaitkan 
dengan pelaksanaan pemerataan peridapatan bagi seluruh rak- 
yat.

kaum petani dengan sebidang tanah yang dimilikinya, 
mau tidak mau akan timbul kepercayaan diri sendiri dan pe~ 
ngaruh pada kegiatan kerjanya untuk bekerja lebih giat dan 
mengusahakan tanah sebagai sumber pendapatan dalam kehidup
an keluarganya.

Di dalam penj^lasan umum UU Nomor 56 Prp. Tahun I960, 
disebutkan bahwa berhubungan dengan berbagai faktor yang be- 
lum memungkinkan dicapainya batas minimum sekaligus dalam 
vraktu yang singkat, maka pelaksanaannya dilakukan secara ber- 
angsur«-angsur, artinya akan dilaksanakan tahap derai tahap.

Sebagai langkah pertama dalam mengusahakan luas mi
nimum tanah pertanian, maka perlu dicegah tindakan-tindak- 
an yang mengakibatkan fragmentasi/ pengempingan tanah yang 
bertentangan dengan tujuan tersebut.

Di dalam pasal 9 UU Nomor 56 l*rp. Tahun I960, antara 
lain disebutkan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM LAPANGAN 
JUAL BELI SEBAGAI SUATU PENYELUNDUPAN HUKUM 
DALAM MEMPEROLEH TANAH PERTANIAN 
 

TAMIN HALIM



kecuali pembagian warisan dilarang apabila pemindahan hak 
itu mengakibatkan berlangsungnya atau timbulnya pemilikan 
tanah yang luasnya kurang dari 2 ha. Larangan dimaksud ti
dak berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah 
yang luasnya kurang dari 2 ha dan tanah itu dijual sekali- 
gus,

foenurut Abdurrahman, dalam praktek dewasa ini 1'rag-
ment&si tanah kebanyakan terjadi karena pewarisan, sehingga
dijadikannya varisan sebagai pengecualian kiranya meraerlu-

25kan penjnjauan kembali.

7* Redlstribusi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Bekas 
Absentee

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Agraria î oraor SK. 
509/ Ka/ 1961 jo, Surat Keputusan Pertanian dan Agraria No
mor Sk. 35/ Ka/ 1962, bagian-bagian tanah yang merupakan ke
lebihan luas maksimum dan tanah absentee ditetapkan sebagai 
tanali-tanali yang dikuasai langsung oleh negara.

Selanjutnya menyerahkan wewenang untuk menetapkan ba
gian-bagian tanali yang menjadi hak pemiliknya dan bagian -ba- 
gian tanali yang dikuasai oleh pemerintah, kepada panitia land- 
reiorm tingkat II dengan dibantu panitia landreform kecamatan

^Abdurrahman, Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, 
Alumni, Bandung, 1980, Ti.~5T*
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dan desa.
Setelah penetapan bagian-bagian tanah yang menjadi 

hak pemiliknya dan bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh 
pemerintah, bekas pemilik tanah diwajibkan men&ndatangani 
surat penyerahan tanahnya kepada pemerintah di dalam surat 
penyerahan yang disebut tanda penyerahan hak dan pemberian 
ganti kerugian (disingkat STP3). (

Di dalam STP3 tersebut dicantumkan antara lain ma
ka bekas pemilik, tempat tinggal, pekerjaan, daXtar susunan 
kelu&rga, luas, dan letak tanah yang boleh dimiliki serta 
tanah yang terkena ketentuan-ketentuan landreXorm, nama peng- 
garap serta besarnya ganti kerugian.

Bagian-bagian tanah yang merupakan kelebihan batas 
luas maksimum dan absentee setelah dikuasai oleh pemerin
tah akan diredistribusikan dengan hak milik kepada para 
orang-orang yang memenuhi syarat.

Berhubung pekerjaan pembagian-pembagian tanah ter
sebut memerlukan persiapan administrasi yang tidak sedikit, 
maka se'belum diberi secara deXinitiX dengan hak milik kepa
da orang-orang yang memenuhi syarat, tanah-tanah tersebut 
diijinkan dikerjakan oleh para petani penggarapnya dalam 
waktu dua tahun, dengan kewajiban mombayar sewa kepada pe
merintah sebesar sepertiga dari hasil panen atau uang yang 
senilai dengan itu.
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Menurut Budi Harsono, pemakaian istilah sewa di 
atas, sebenarnya tidak sesuai dengan sifat penguasaan ta
nah kelebihan tersebut oleh pemerintah* Menurut beliau, 
adalah lebih tepat kalau dipergunakan istilah uang wajib 
karena di dalam rangka asas-asas hukum agraria yang baru, 
pemerintah secara yuridis tidak lagi dapat menyewakan ta
nah* melainkan hanya dapat mernberikan tanah dengan suatu 
hak selaku badan penguasa.^

rs /
Budi Harsono, Undang-undang Pokok Afiraria. Se.jarah 

Penyusunan, lai dan Pelaksanaannya, bag» pertama, .jil. per- 
tama, Djambatan, Jakarta,1970, n7 255-256.
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PEMBERIAN KUASA MUTLAK SEBAGAI SARAM PENmUNDUPAN 
HUKUM AGRARIA U M ’UK foEMPEROLEH TANAH PERTANIAN

1. Pengertian Kuasa Mutlak

Dengan pokok permasalahan yang berkisar pada penya-
i

lahgunaan ketentuan yang pada umumnya berwujud suatu kedok
untuk mengalihkan hak atas tanah, akbir-akhir ini perihal

i
kuasa mutlak rarnai dibicarakan.

Persoalan kuasa mutlak menjadi ramai ketika Imami
Soetiknyo, guru besar politik agraria Universitas Gajah Na-
da menyatakan hak kuasa rnutlak seharusnya dilarang sekali-
pun mungkin tidak bertentangan dengan undang-undang, se-
bab praktek cara penguasaan tanah dengan hak tersebut me-
rugikan masyarakat kecil dan dapat menjurus ke arah pengu-

27asaan tanah secara besar-besaran oleh orang asing. Pen- 
dapat ini kemudian telah mengundang reaksi pro dan kontra 
dari berbagai kalangan.

Dalam persoalan yang cukup peka ini timbullah suatu 
pertahyaan yaitu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ku
asa mutlak itu? i

Sebenarnya, lembaga kuasa mutlak sudah lama dikenal 
orang. Kegunaan pranata hukum ini jauh sebelum menyangkut

2^Kompas, 15 September 1981
56
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ke jalur pertanahan sudah mcnunjukkan identitas dan pera- 
nannya yang cukup menyolok dalam bidang lalu lintas per- 
niagaan.
Kemudian tumbuh dan berkembang bersamaan dengan derap la- 
junya perkembangan kebutuhan hukum praktis.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),
istilah kuasa mutlak den_gâ T kita jumpai pada ketentuan yang
mengatur masalah hipotik, yaitu di dalam pasal 1176. Sete-
lah dalam ayat 1 menentukan, batal semua janji bahwa si
berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam
hipotik, maka dalam ayat 2 pasal ini menyatakan :

riamun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik 
pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan 
tegas minta diperjanjikan bahwa Jika uang pokok tidak 
dilunasi semestinya atau jika bunga yang terutang ti
dak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan (garis 
bawah dari sayajgmenjual persil yang diperikatkan di 
muka umum . . .

Kemudian di dalam pasal 3 akta jula beli tanah, lam-
piran Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961, penger-
tian kuasa mutlak terkandung dalam rumusan ketentuan yang
berbunyi sebagai berikut :

Jika pembeli tidak mendapat ijin dari instansi peraberi 
ijin yang berwenang untuk membeli tanah hak tersebut 
sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan 
ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat 
ditarik kembali, (garis bawah dari saya; dengan hak

ppKitab Undang-undang Hukum Perdata, terjemahan R. 
Subekti dan K. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1978, h. 275.
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memindahkan kekuasaan itu, untuk mengalihkan hak atas 
tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan 
dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa . . .

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber
laku, pembuatan akta kuasa mutlak dapat dilakukan dengan 
mudah cukup dibuat oleh notaris saja. Bahkan dapat dibuat 
oleh, para pihak sendiri dalam bentuk akta di bawa tangan 
yang kadang-kadang disertai legalisasi dari kepala desa dan 
camat setempat.

Pada umumnya* di dalam suatu akta kuasa mutlak sela- 
lu mengandung beberapa unsur pokok, yaitu :

1. peinberi kuasa tidak dapat menarik kembali kuasa yang 
telah diberikan kepada penerima kuasa;

2. pemberian kuasa meliputi segala tindakan hukum baik 
yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemi
likan;

3. penerima kuasa dibebaskan dari kewajiban memberikan 
pertanggung j awaban.
DEngan demikian, kuasa mutlak merupakan semacam kua

sa yang diberikan dengan mengesampingkan syarat-syarat ber- 
akhii'riya pemberi kuasa yang dalam pasal 1813 BW menentukan 
sebagai berikut :

pemberian kuasa berakhir ; dengan ditariknya kembali 
kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian 
kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengam-

Parlindungan, op. cit. , h. 40.
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puannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si 
kuasa; dengan perkawinannya si pererapuan yang mem- 
berikan atau meneriraa kuasa.

Hal ini dimungkinkan karena hukum perjanjian dalam 
BW menganut asas kebebasan berkontrak atau otonomi para pi
hak sehingga para pihak dapat memperjanjikan apa saja, asal 
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. ,

2. Pengertian Penyelundupan Hukum

Kosters-Dubbink menguraikan pengertian penyelundup-
i

an hukum sebagai berikut :
bahwa penyelundupan terjadi apabila seorang berdasarkan 
kata-kata yang dipergunakan dalam undang-undang, tetapi 
melawan jiwa dan tujuannya, secara inuslihat melakukan 
perbuatan-perbuatan yang dimaksmdkan melulu untuk dapat 
menghindarkan berlakunya kaidah-kaidah hukum tertentu, 
baik yang tertulis atau tidak tertulis.

Sedangkan menurut Harja Wijaya, pengertian penyelundupan hu
kum adalah :

perbuatan-perbuatan hukum yang bertentangan dengan un~ 
dang-undangt bukan karena kebutuhan yang legal akan te
tapi dengan sengaja dilakukan untuk menghindari hukum 
oleh orang-orang yang bersangkutan dan mencari lubang- 
lubang dalam jaringan undang-undang untuk menghindari 
peraturanu undang-undang dengan itikad tidak baik.

Subekti, op. cit.t h. 407-408.
31Gouw Giok Siong, Hukum rerdata Internasional Indo

nesia, jil. kedua, bag. ke^igat YiriT& " Jakarta,”1964, k• 202.
32Harja Wijaya, Kapita Selekta Hukum Perdata, Univer- 

sitas Merdeka Pusat, Malang,^L9?8, h. 37.
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Dari batasan di atas, nampaklah bahwa suatu perbuat- 
an apabila hendak dikatakan sebagai perbuatan penyelundupan 
hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. perbuatan tersebut bertentangan dengan maksud dan 
tujuan serta jiwa dari undang-undang;

,2. perbuatan tersebut harus dilakukan dengan niat sia- 
sat muslihat/ itikad tidak bai'k.
Jadi, pada perbuatan penyelundupan hukum yang ber~ 

tujuan untuk menghindarkan akibat hukum yang tidak dikehen- 
daki atau untuk mewujudkan akibat hukum yang dikehendaki, 
yang dimaksud bukanlah perbuatan-perbuatan yang bertentang
an dengan undang-undang secara harfiah. Karena perbuatan 
penyelundupan hukum justru dilakukan sesuai dengan ketentu
an yang ada dalam undang-undang, hanya saja dipergunakan 
untuk mencapai maksud dan tujuan yang bertentangan maksud, 
tujuan, dan jiwa undang-undang itu sendiri.

3. Praktek Pen^gunaan Kuasa Mutlak sebagai Sarana Penyelun- 
dupan Hukum Agraria

Sesungguhnya persoalan kuasa mutlak tidak perlu di- 
perinasalahkan secara berkepanjangan. Pranata hukum ini de
ngan dukungan asas kebebasan berkontrak telah merupakan 
hak bagi setiap orang.

Menurut Sadjarwo, bekas menteri agraria, rasio pem- 
bentukan ketentuan pasal 3 akta jual beli tanah, lajnpiran

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM LAPANGAN 
JUAL BELI SEBAGAI SUATU PENYELUNDUPAN HUKUM 
DALAM MEMPEROLEH TANAH PERTANIAN 
 

TAMIN HALIM



menteri agraria nomor 11 tahun 1961, mengandung nilai yang 

baik yaitu :
1. bagi orang yang terlanjur membeli tanah tidak sah, 

agar tidak dirugikan maka pasal ini memperholehkan 
penjual raemberikan surat kuasa pada pembeli untuk 
menjual tanah yang bersangkutan kepada pihak lain 
yang memenuhi syarat;

<
2. agar si pembeli dalam inasa menunggu keluarnya ser

tifikat atas namanya, tanah yang bersangkutan ti- 
dak dijual ulang oleh penjual kepada pihak lain.
Jika demikian halnya maka timbul pertanyaan, apakah

yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan kuasa mu
tlak?

Sebenarnya, yang merupakan pokok permasalahan dalam 
hal ini adalah praktek penyalahgunaan kuasa mutlak, Prana- 
ta hukum ini telah dipakai untuk menyelundupi ketentuan hu
kum dalam memperoleh tanah, dengan kata lain kuasa mutlak 
telah dipakai sebagai kedok dalam peralihan hak-hak atas 
tanah.

Dari hanil riset yang saya lakukan di desa Sukamekar 
kecankatan Jatisari kabupaten Karawang, diketahui bahwa se- 
bagiaJ'i besar tanah-tanah pertanian di daerah tersebut telah 

oleh orang-orang kota yang bertempat tinggal di

^Tempo, Nomor 32, Tahun XI, 10 Oktober 1981, h, 24-
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luar kecamatan Jatisari.
Menanggapi masalah penguasaan hak atas tanah per-

tanian di desa Sukamekar tersebut, Sunnu Kusnan, bekas ca-
mat setempat mernberi keterangan sebagai berikut :

tada umumnya., penguasaan hak atas tanah pertanian di 
desa Sukamekar oleh orang-orang ktbta, didasarkan atas 
kuasa mutlak yang berbentuk akta di bawah tangan, yang 
kemudian mendapat legalisasi dari kepala desa dan ea
rn at setempat. Setelah itu, g.irik tanah beserta akta ku
asa mutlak itu diserahkan kepada orang-orang kota ter- 
cebut dan para petani yang kehilangan tanah bekerja se
bagai penggarap/ buruh atas tanali yang bersangkutan.

Dari keterangan di atas, dapat kita temukan indika- 
si yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya orang-orang kota 
yang pada umumnya mempunyai ketrampilan pengetahuan dan du- 
kungan modal yang potensial dilarang memiliki/ menguasai 
tanah pertanian dengan jalan mencari sela-sela kosong da
lam jaringan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepenting- 
annya. Sampailah akhirnya pada kesimpulan untuk menyalahgu- 
nakan kuasa mutlak sebagai kedok peralihan hak-hak pertani
an .

Ini berarti, kuasa mutlak yang nota bene merupakan 
transaksi hak atas tanali secara lerselubung telah dipakai 
untuk menyelundupi ketentuan hukum dengan itikad tidak baik 
dalam meneapai tujuan-tujuan tertentu yaitu :

1. untuk mencari keuntungan dengan spekulasi dan mani

^VJawancara dengan bekas camat Jatisari, kabupaten 
Karaw^ng, 5 Maret 1982.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM LAPANGAN 
JUAL BELI SEBAGAI SUATU PENYELUNDUPAN HUKUM 
DALAM MEMPEROLEH TANAH PERTANIAN 
 

TAMIN HALIM



pulasi tan pa dirinya menjadi wajib pajak;
2. untuk menghindarkan diri dari pembayaran segela 

biaya jual beli terinasuk biaya pendaftaran tanah;
. 3* untuk mempertahankan supaya pada sertifikat/ girik 

tanah tetap tertulis atas nama pemberi kuasa se- 
hingga penerima kuasa dapat menghindarkan penerap- 
an ketentuan-ketentuan tentang tanah absentee dan

<

pembatasan-pembatasan memiliki/ menguasai hak atas 
tanah.
Segala sesuatu yang dibentangkan di atas akan memba- 

wa pengertian pemilikan dan penguasaan hak atas tanah ke- 
arah yang semakin kabur. Para pemilik hak atas tanah sepin- 
tas lalu kelihatan masih terdaftar sebagai pemilik sehingga 
secara de jure masih memiliki tanah, namun, secara de facto 
ekonomis tidak berwenang apa-apa atas tanah yang bersang
kutan. itealita ini akan mengakibatkan penerapan-penerapan 
dan pelaksanaan hukum (law enforcement) mengalami kesulit- 
an dalam mengidentifikasi dengan jelas dan pasti sasaran- 
sasaxan golongan (target groups) yang hendak ditujukan.^ 

Bersamaan dengan itu, dengan terjadinya pergeseran 
pemilikan, penguasaan hak ata^ tanah dengan kuasa mutlak 
akan menjurus ke arah akumulasi pemilikan dan atau pemu- 
satan penguasaan hak atas tanah ditangan sekelompok oraqg

^Sumitro Djojohadikusumo, Dasawarsa 1980 : Prospek 
dan Tantangan, Kksekutif, toomor 8, Pebruari 1980, h. 38.
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tertentu. Perkembangan ini jika dibiarkan berlangsung 
terus akan mengakibatkan semakin melebarnya. ketimpangan
struktur pemilikan/ penguasaan hak atas tanah pertanian

i

di daerah pedesaan.
Dengan semakin melebarnya ketimpangan struktur agra- 

ris di pedesaan maka jelas afaan membawakan kehidupan eko- 
nomi ke arah yang semakin tidak menentukan ba.gi para peta- 
ni penggarap. Mereka bekerja semata-m&ta hanya didorong 
oleh keinginan menyambung hidup, tanpa berueaha untuk lebih 
menaikkan produkfcivitaa. Dan pada giliran selanjutnya akan 
menghambat program pemerintah dalam rangka meningkatkan pro- 
duksi pangan yang sampai saat ini merupakan salah satu tema 
pokoli dalam proses peiubangunan yang sekaligus menunjukkan 
puln semakin berkurangnya arti fungsi sosial dari tanah per- 
lani^n di daerah pedesaan.

4. Us.aha Penyelesaian Masalah
Di atas telah dijelaskan bahwa praktek penyalahguna

an kuasa mutlak sebagai kedok peralihan hak atas tanah per-
tanian telah menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomis

i
dalam kehidupan para petani penggarap di kawasan pedesaan. 
Oleh karena itu dapat dimengerti adanya pernyataan Dirjen 
Agraria, Darjono, yang menegaskan bahwa kuasa mutlak selama 
ini t$'lah menimbulkan gejala tidak sehat sebagai ulah orang- 
orang kaya dari kota yang membeli tanah secara terselubung
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di desa-desa.*^

Dari segi masalah hukumnya, dapat ditanyakan bagai- 
man^kah pelaksanaan ketentuan pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 
1961 dan ketentuan pasal 44 yang menyebutkan adanya larang- 
an bagi kepala desa atau pejabat yang setingkat untuk mengu- 
atkan setiap perjanjian yan& bermaksud untuk memindahkan hak
atas tanaii yang dibuat tanpa akta PPAJ?? Mengapa kepala de-

i
sa dalam kenyataannya masih bersedia menguatkan jual beli 
hak ptas tanah tanpa akta PPAT?

Menurut hemat saya, hal ini terjadi karena kepala 
riesa yang bersangkutan belum mengerti benar arti ketentuan 
pasal 44 XT Nomor 10 Tahun lybl atau kalaupun kepala de3a 
menggrti arti pasal 44 tersebut, namun ia takut menolak 
permintaan oran^-orang tertentu karena berbagai alasan.

Dengan bertitik tolak dari masalah yang timbul se
bagai akibat penyalahgunaan kuasa mutlak yang dipakai se
bagai kedok peralihan hak atas tanah pertanian, maka dapat 
dikatakan bahwa pelarangan penggunaan kuasa mutlak dalam 
pemindahan hak atas tanaii adalah cara yang paling mungkin 
dan tepat untuk dilakukan apabila tidak dikehendaki ber- 
langsungnya ketimpanagan sosial ekonomis yang mengakibat
kan kerniskinan massa tani di daerali pedesaan serta hambat-

^ Tempo, Nomor 4 Tahun XII, 27 Maret 1982, h, 60.
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an-hambatan pada usaha penertiban status dan kegunaan ta
nah .

Pemerintah atas pertimbangan, bahwa penggunaan kua
sa mutlak sebagai suatu cara terselubung untuk mengadakan 
pemihdahan hak atas tanah yang dalam prakteknya berada di 
luar jangkauan pengawasan pemerintah, sehingga praktis akan 
mengakibatkan ekses-ekses negatif yany luas, telah menge- 
luarkan instruksi Menteri Dalam .Negeri ttomor 14 Tahun 1982 
yang melarang camat dan kepala desa atau pejabat yang se-
tingkat dengan itu untuk membuat, menguatkan penggunaan ku-

37asa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.
Bertitik tolak dari masalah yang timbul sebagai aki

bat penyalahgunaan kuasa mutlak yang dipakai sebagai kedok 
peralihan hak atas tanah pertanian, maka dapat dikatakan 
bahwa pelaxangan penggunaan kuasa mutlak dalam pemindahan 
hak atas tanah dalam jual beli adalah merupakan cara yang 
paling mungkin dan tepat untuk dilakukan, apabila tidak 
dikehendaki berlangaungnya ketimpangan sosial ekonomis yang 
mengakibatkan kemiskinan massa tani di daerah pedesaan ser
ta harrtbatan-hainbatan pada usaha penertiban status dan kegu
naan tanah.

Dengan terciptanya tinstruksi Mendagri Nomor 14 Tahun

^'Effendy Peranginangin, Himpunan Peraturan Hukum 
Agraria Buku V, Ksa Study Club, Jakarta., 1982, h. I[>0.
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1982 ini, kiranya melegakan semua pihak. Adalah harapan 
kita semua bahwa. di mas a mendatang tidak lagi terjadi 
penyalahgunaan kuasa mutlak seperti di masa lampau.
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P E K O T U P

1. Kesimpulan
1. dalam negara yang berstruktur agraris ini, ternyata ta

nah sebagai suatu permasalahan sosial belumlah diselesai-
kan oleh para pembuat keputusan dan pemegang kekuasaan

tsecara tuntas;
2. dengan diundangkannya UUPA yang kemudian disusul dengan 

berbagai peraturan pelaksanaan, pemerintah telah mele- 
takkan dasar-ddsar hukum agraria yang sejiwa dengan Pan- 
casila dan Undang-undang Basar 1945 untuk mengatur hu- 
bungan hukum antara petani dengan tanah yang merupakan
a.jang kehidupan;

3. sistem hukum adat yang masih merupakan sistem tunai/ kon- 
krit hanya memenuhi tuntutan suatu kehidupan bersama yang 
bfersifat tradisional, tetapi kurang memadai untuk digu- 
nakan dalam kegiatan lalu lin as perdagangan yang komplek 
dan tuntutan jaman modern;

4* yurisprudensi mengenai jual beli hak-hak atas tanah be
lum mantap menganut satu pendirian, sehingga menimbul- 
kan suatu ketidakpastian hukum di dalam masyarakat;

5. landreform belum dilaksanakan secara konsekuen, karena 
tanah absentee dan pemilikan/ penguasaan atas tanah yang
melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-

t
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undangan masih terus berlangsung;
6. lembaga kuasa mutlak yang pada mulanya mengandung ide 

baik, dalam perkembangan selanjutnya telah disalahguna- 
kan sebagai kedok peralihan hak-hak atas tanah oleh se- 
kulompok orang tertentu yang mempunyai ketrampilan dan 
modal untuk menyelundupi ketentuan-ketentuan hukum guna 
kepentingannya sendiri.

2. Sfiran-saran
Sebagai akhir tulisan, maka perlu pula disampaikan 

beberapa saran dalam kaitannya dengan pokok-pokok perma- 
salahannya yaitu :
1. tQrhaclap tanaii sebagai faktor produksi pertanian diha- 

rapkari pemerintah menerapkan peraturan perundang-undang 
an yang mengatur masalaii pertanahari secara konsekuen 
dan tertib, agar asas delapan jalur pemerataan dapat 
torv-ujud dalam kehidupan semua lapisan masyarakat;

2..untuk kepastian hak atas tanan dan kepastian hukum, per 
lu segera dibina yurisprudensi yang mantap menganut sa
tu pendirian dalam perkara-perkara jual beli hak atas 
tanali;

3. program landreform hendaknya dilakssnakan secara konse
kuen dan berencana serta didukung oleh biaya yang mema- 
dai, terutama untuk keperluan ganti rugi terhadap tanah
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tanah absentee dan tanah-tanah kelebihon batas maksi- 
irtum;
perlu diambil langkah-langkah konkrit yang mendukung 
pelaksanaan instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 ten- 
tang larangan penggunaan kuasa mutlak dalam peralihan 
hak atas tanah, terutarna lerhadap tanah-tanah pertani
an yang terlanjur dialihkan dengamkuasa mutlak hendak- 
nya segera diselesaikan dengan tuntas agar tanah betul- 
betul mempunyai fungsi sosial;
mengharapkan agar pemerintah mengadakan penyuluhan yang 
efektif dan teratur mengenai bidang agraria.
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K U A S A  M U T 1. A K 
Komor : 38.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal (18) delapanbelas—
Desem'ber (1976) seribu sembilan ratus tujuhpuluh enam---
menghadap pada.saya, JU1IMAN, ------------------------
berdasarkan surat keputusan Bapak Menteri Kebakiman ----
tertanggal duapuluh tiga September --------------------
seribu sembilan ratus tujuhpuluh enain, nomor Y.A.7/ 31/ 11,
Wakil ftotaris di 3uraba.>a, dengan dihadiri oleh saksi--
saksi yang akan di^ebut pada akhir akte ini dan dikenal—  
oleh saya, Notaris : ----------------------------------
1. KAf.IKIN bin KAISA, petani, -------------------------
2. DJUMNEK, petani, f---------------------------------

keduanya bertempat tinggal di Surabaya, Kecamatan Suko- 
lilo, Kelurahan .bulak, liulak kukeni, -----------------

-> Para penghadap saya, Notaris, kenal, -----------------
- lara penghadap KAKIMIN bin KAISA dan UJUMIN&M,--------
mcncran^kan dengan ini berr.ama-nama immiberi kuaua mutlak- 
dan dengan hak untuk memindahKan kuasa itu kepada orang—
lain, dengan ini melepaskan atau tidak mempergunakan ---
segala peraturan hukum yang menentukan sebab-sebab karena 
mana pada umumnya kuasa-kuasa borhenti atau menjadi batal 
yaitu kepada; -----------------------------------------
- hADEN Mas SOEDAftNO, pengusaha, bertempat tinggal di --

71
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Surabaya, Jalan 'i'idar nomor 405, ---------------------
( Seianjutnya disebut "penerima kuasa*' )---------------
--- ----------------R H U S U i J S Y A -------------------
untuk mewakili para penghadap ( seianjutnya disebut ---
"pemberi kuasa") seluas-luasnya dalam segala macam per—  
buatan tidak ada satupun yang dikecualikan yaitu terhadap
harta milik pemberi kuasa berupa----;----------------

"Dua bidang tanah hak [Milik Bekas Yasan-----------
tetok-petok lj nomor 378 Persil nomor 87 S , --------
Kelas II dan nomor 780, Persil nomor 87 S , --- :----
K-elas II, berturut-turut seluas (630 M2)----------
enamratus tigapuluh meter persegi dan (640 M2) ----
enamratus empatpUluh meter persegi, --------- -— ■--
letaknya dioalarn Kotamadya Surabaya,------ --------
kocamatan .Sukolilo, kelurnhan Jiulak, --------------
setempat dxkenal sebagai Bulak Rukern; -------------
-fiatu dan loin dengan segala a pa .yang didirikan, di- 
tsunam dan ditempatkan diatas tanah tersebut dan yang 
oleh karena maksudnya, siiatnya s.tau menurut penetap
ah undang-undang termasuk barang-barang teteap." --

- Lemikian penerima kuasa tentang satu dan lain hal ---
tersebut boleh melakukan antara lain : ----------------
-menguyusi, menguasai, kemudian membangun bangunan ----
bangunan diatas tanah tersebut dengan biaya dan risiko—  
penerima kuasa sendiri dengan syarat-syarat yang telah—
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ditetapkan oleh yang berwajib;--------- -----------.---
- penerima kuasa berhak menempati sendiri, menyewakan,—
menukarkan, raenghibahkan, menghipotikkan/ membebani ---
dengan sesuatu hak tanggungan atau hak apapun, melepaskan 
tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, mengasuransi-
kan bila -------- *------------------------------------
perlu menjual atau mengalihkari dengan cara apapun;
- untuk tindakan-tindakan tersebut menghadap pada yang ber
wajib, miiita/ memberi keterangan-ketcrangan membuat/ minta 
diuuatkan akte-akte atau surat-surat lain yang berkenaan 
dengan hal-hal tersebut diatas;---- -----------------—
- teritang satu dan lain hal tersebut menandatangani segala 
akte-akte/ surat-surat lain yang diperlukan, menerima uang 
sewa, membayar atau menerima sebagai tambahan ( toegift ),
uang pinjaman/ kredit, uang ganti rugi, uang premi, -----
uang hasil penjualan atau uang apapun, minta/ member! tan- 
da penerimaannya (kwitansinya ). ----------------------
- Kemudian mempergunakan uang dari harul tindakan ------
tiiidykan tersebut diatas untuk keperluan dan kepentingan- 
penerima kuasa sendiri, sedang penerima kuasa tentang hal
itu tidak usaha meberikan pertanggungan jawab kepada ---
pemberi kuasa. ----------------------------------------
- Sekarang hadlir dihadapan saya, Notaris, -------------
Raden Mas SO-iDARhu, pengusaha, bcrteinpat tinggal di Sura
baya, Jalan Tidar Nomor 405 tersebut dengan disaksikan —
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oleli saksi-saksi yang saya, ftotaris,------------------

kenal menerangkan didalam akte ini menerima "baik kuasa—
tersebut dimuka. --------------------------------------

--- ----- DAHl A PA Y A m  TERSEBUT DIATAS. ---------------
- dibuatlah akte ini dan diresmikan di Surabaya, -------
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akte 
ini dihaaapan TAiilR, Prentah Jjukuli iSulak liukem, bertempat 
tinggal di Surabaya, Bulak Rukem 1/ 8b dan nyonya Roswita 
Kalsngkongan Sambuaga, pegawai tootaris, bertempat tinggal 
di Surabaya, sebagai saksi-saksi, ---------------------
- Akte ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada—  
para penghadap dan saksi-saksi, dan setelah diterjemahkan 
oleh Baya, kotaris, kedalam bahasa yang dimengerti oleh—  
penghadap KARIMIN bin RAISA dan DJUMINEM, maka seketika—  
itu juga lantas ditanda tangani oleh penghadap Raden Kas- 
SQEDAMO, kecuali penghadap KARIMIN bin RAISA dan DJUNINEft, 
karena buta hnruf lalu mereka menaruh cap jempol kiri di-
atas Asli akte ini, kemudian ditandatangani oleh saksi--
saksi dan saya Notaris. -------------------------------
- Libuat dengan satu coretan dengan gantian, tiada tambah- 
an aan tiada coretan. ---------------------------------
- Asli akte ini telah ditanda tangani gecukupnya -------

DIKELUARKAN bEBAOAI TURUNAN.

Cap/ttd.
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