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KATA P^NGA.'iTAR

Assalamu* alaikum v;r. wb.

Panjatan puji syukur ite hadlirat Allah 3.7/. T. yang 

telah melimpahkan rahmalKya setting^ say a dapat »:ionyusun 

skripsi ini tiengan Kemampuan yaag paling maksi^al.

Selain sebagai syarat ualam meraenuhi .^ewajiban untuk 

menulis kar^a iiniah, skripsi ini juga bertujuan untuk :;ie- 

ngatahui sampai sejauh mana pengetanuan atau ilmu liukum 

^ang dapat saya serap selaiaa msnjadi mahasisv;a di Fakultaa 

Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesenpatan ini saya pergunakan pula untuk me- 

nyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Pimpinan fakultaa, para dosen, karyawan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga yang mendidik dan banyak membantu 

saya dalam menuntut ilmu;

- Bapak Soedalhar, S.H. dosen pembimbing dan penguji, Bapak 

Wisnu Susanto, S.H. dan Bapak Eman, S.H. doaen penguji sa

ya;

- Orang tua tercinta dan kakak-^akak: H.Ibrahim, H.Wur, II. 

Adenan, H.Maiaunah, Srinti, K.Amitiah oeserta sanak fami- 

li yang lain, jang banyak membantu dan mendorong saya;

- Teman-teman Asrama Maiiasiswa >uinneka Tunggal lisa - bla- 

uran yang banyak membantu saya;

- Semua pihak yang tidak dapat t»aya ^ebutkan satu p^r^atu 

yang banyak membantu dan mendorong saya.

Semoga kebaikan semua pihak tersebut di atas aKan
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mendapat balasan ciari r.llah S.-.V.T.

Saya raenyaaari b^gitu banyak kekurangan dan keter- 

batasan dalam penulisan skripsi ini, oleh ^ebab itu kritik 

dan saran yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan 

skripsi ini dan penulisan-jenulisan lain Kelak di kemudian 

nari, saya berharap dan menunggu dongan tangan dan aati 

torbuka.

Kemudian, harapan saya semoga skripsi ini dapat ber- 

manfaat, walau hanya seuikit, terutamakepada Almamater t^r- 

cinta.

'^assalamu* alaikum wr. wb.-

Surabaya, Mei 1988
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B A B  I 

PEIJDAHULUAN

1 . permasalahan: Lu*tar 3elakang clan perumusan

Indonesia adalah ;iegara agraris yang sebagian besar 

penduduknya borrnatapencaharian sebagai petani. Denman .-..i- 

fat agraris itu, ...cka inasaiah tanah, yang dibutuhkan seba

gai lahan pertanian r.ierupakan kebutuhan yang sa.ogat Ren

ting dan tidak boieh dikesampingkan, terutama dalam lial 

penggunaan tanah, penguasaan tanah, dan penilikan tanah.

Mengingat bahv/a, sektor pertanian memegang peranan 

penting bagi kehiaupan dan perekonomian rakyat Indonesia 

maka, Pemerintah berupaya dengan berbagai kebijaksanaannya 

untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan para petani 

lewat sektor pertanian yang menjadi urat nadi kehidupannya.

Peningkatan itu antara lain lewat kebijaksanaan 

yang dicanangkan dalam bentuk landreform dengan tu0uan 

"agar masyarakat adil dan makraur dapat terselenggara dan 

khususnya taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup selu- 

ruh rakyat jelata ^eningkat".̂  Kebijaksanaan ini juga ber- 

isi perintah agar tan all dimanfaatkan secara merata dan ti

dak menimbulkan sonopoli tanah sehin^ga menyengcarakan rak

yat yang pada gilirannya nanti aitan menimbulkan anekdot, 

"yang kaya makin kaya, yang miskin i:iakin siskin". Hal demi- 

kian ini, jelas-Jelas tidak &<?suai deu^an tujuan jnulia je-

^Budi ilarsono, Hiapunan Peraturan A£raria« Jaiabatan, 
Jakarta, 1973, h. 221.
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perti yang dicantumkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang 

Dasar 19*4-5 jo pasal 1 ay at 2 Undang-undang Pokok Agraria 

(UUPA) yang mengharapkan baliwa, "Bumi, air, dan kekayaan 

alam serta ruang angkasa yang merupakan karunia Tuhan Yang 

Mahaesa ini dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakinuran 

rakyat",

Dalam rangka penggunaan, penguasaan dan pemilikan 

tanah maka, selayaknya kita laenggiatkan kebijaksanaan land- 

reform sebab sulah s^tu tujuan selain tujuan yang saya se- 

butkan di atas, adalah untuk meningkatkan produktivitas, 

memeratakan penghasilan dan menghapuskan pemilikan tanah 

yang berlebihan yang.menyebabkan menurunnya produksi kare- 

na tanah tidak dikerjakan dengan intensif. Hal ini berten- 

tangan dengan yang dimaksudlaan oleh Menteri Agraria Sadjar- 

wo dalam mengantarkan RUU Pokok Agraria di muka sidang ple- 

no pada tanggal 12 September i960, yang menyebutkan bahwa, 

salah satu tujuan landreform adalah untuk mempertinggi pro

duksi nasional dan nendorong terselenggaranya pertanian

2
yang intensif . . •

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan landre

form naka, pemerintah nengeluarakan peraturan nengenai pe

milikan tanah secara absentee berupa Peraturan Pemerintah 

nomor 22^ tahun 1961 tcntang Pelaksanaan Pembagian Tanah 

dan Fembcrian Ganti Kerugian (selanjutnya disingkat dengan 

PP no. 22-'+ tahun 1961) dan Xumudian dioempurnakan/dirubah 

dengan peraturan Pemerintah nomor i\l taiiun 196^ tentang

2

^Eddy Kuchiyat, Pelaksanaan Landreform dan Jual Ga~ 
dai Tanah, Armico, Bandung, 19^3> h. 17*
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Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah nomor 22k ta- 

hun 1961 (selanjutnya disingkat dengan PP no, k1 tahun . 

1961). Kedua PP ini merupakan peraturan pelaksana dari asas 

yang tersebut dalam pasal 10 UUPA yang menyatakan bahwa, 

pemilik tanah wajib mengerjakan sendiri atau mengusahakan 

sendiri tanahnya secara aktif.

Tanah absentee, setelah berlakunya UUPA mempunyai 

pengertian yang lebih sempit dari pengertian sebelum ber

lakunya UUPA, baik tujuan pemilikan, peruntukan maupun si- 

apa yang dapat memiliki tanah absentee itu. Sedang terjadi- 

nya tanah absentee biasanya disebabkan oleh hal-hal seba

gai berikut :

1 . berpindahnya seseorang dan bertempat tinggal di ke- 

camatan lain;

2 . pemberian warisan dari pewaris yang tempat tinggal- 

nya tidak sekecamatan dengan ahliwaris;

3 . transaksi jual beli tanah oleh orang-orang yang ber- 

lainan tempat tinggalnya dan si pembeli tidak ber- 

pindah ke tempat tanah yang dibelinya;

k. perbuatan hukura sepertii.hibah, wasiat atau pemindah- 

an hak lainnya yang mana pemegang hak atas tanah 

yang baru tidak bertempat tinggal pada letak tanah 

tersebut,

Menurut pasal 3 ayat 1 PP no. 22k tahun 1961, maka 

tanah-tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu harus di- 

lepaskan atau pemilik pindah ke kecamatan letak tanah ter

sebut, dan bila tidak dilepaskan maka tanah yang bersang- 

kutan akan diambil oleh Pemerintah yang kemudian dibagi-

3
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bagikan kepada rakyat yang memfautuhkan.

Suatu pengecualian untuk hal-hal seperti yang saya 

sebutkan di atas terdapat di dalam PP no. k tahun 1977 yang 

mengatur tentang PemiXikan Tanah Pertanian Secara Guntai 

(Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Pada PP ini terdapat pengecualian untuk memiliki tanah per

tanian secara guntai (absentee) sampai batas 2 /5 (dua per- 

lima) dari maksimum perailikan tanah untuk Daerah Tingkat II 

yang bersangkutan.^

Berangkat dari hal-hal tersebut maka, saya mencoba 

untuk membahas lebih jauh tentang pemilikan tanah absentee 

dengan suatu studi penelitian secara nyata dari kejadian 

sehari-hari di daerah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. 

Dan skripsi ini saya uraiakan dalam suatu perumusan sebagai 

berikut :

1 . apakah yang dimaksud dengan tanah absentee dan ba- 

gaimana proses terjadinya ?;

2 . perraasalahan apakah yang dihadapi dari timbulnya pe

milikan tanah absentee ?;

3 . bagaimanakah efektifitas peraturan perundangan yang 

mengaturnya ?;

if. sejauh manakah peranan aparat yang berwenang dalam 

menanggulangi pemilikan tanah absentee ?;

5. bagaimanakah alternatif pemecahannya sekaligus pe- 

nyelesaiannya ?

if

^Lihat pasal 2 PP no. k tahun 1977.
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2. Pen jelasan .Judul

Skripsi ini saya beri judul "Pemilikan Tanah Absen

tee di Kecamatan Facet Kabupaten Mojokerto, Permasalahan 

dan Pemecahannya".

Dari judul ini saya mencoba menguraikan permasalah

an pemilikan tanah absentee yang dikuatirkan kelak akan se- 

makin menimbulkan gejolak dan memperjauh jarak dalam rangka 

pemerataan keadilan dan kemakmuran. Dan saya pilih daerah 

penelitian Kecamatan Pacet, karena daerah ini dengan suhu 

rata-rata 18 derajat Celsius memungkinkan sekali adanya pe

milikan tanah (pertanian) oleh orang-orang yang tidak ber- 

tempat tinggal di wilayah Kecamatan Pacet dengan berbagai 

latar belakang dan alasan yang sesungguhnya bertentangan 

dengan peraturan/hukum positif yang mengaturnya,

Selain mengulas permasalahan tersebut., saya juga 

mencoba mencari alternatif pemecahannya, yang saya harap- 

kan dapat 6edikit memberikan sumbangan pikiran atau paling 

tidak untuk mendorong pelaksanaan kebijaksanaan landreform 

di daerah-daerah pedesaan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilikan tanah absentee pada akhir-akhir ini sema- 

kin meningkat jumlahnya dengan motivasi yang mulai menga- 

pada pola hidup konsumerisme dan penghimpunan harta keka

yaan, sementara rakyat tani yang sangat membutuhhan lahan 

pertanian semakin terjepit posisinya serla berpenghasilan 

semakin kecil dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Daerah-daerah yang banyak terlanda pemilikan tanah
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absentee ini biasanya selain daerah subur/produktif juga 

daerah sejuk dengan tujuan selain lahan pertaniannya meng- 

hasilkan/panenan juga dengan alasan sebagai tempat peris- 

tirahatan di hari tua. Motivasi ini telah melanda sebagian 

besar orang kota yang berciuit dan menghimpun harta kekaya- 

annya dengan menyimpan tanah (pertanian) karena tidak akan 

terkena inflasi atau gejolak ekonomm lainnya, bahkan dapat 

dipastikan harga tanah dari tahun ke tahun akan terus me- 

laju naik semakin mahal.

Permasalahan ini jelas tidak cukup dengan penanganan 

sepihak saja, dalam arti rakyat taninya saja tetapi juga 

semua pihak baik kaum kaya yang berduit maupun para aparat 

yang berwenang, dan yang lebih penting lagi adalah dukungan 

peraturan hukum yang efektif.

Dari permasalahan seperti itulah yang mendorong sa

ya untuk lebih jauh mengetahui seluk-beluk pemilikan tanah 

absentee dengan segala permasalahannya, kesulitan-kesulitan 

pelarangannya, dan pada akhirnya nanti akan saya carikan 

alternatif pemecahannya.

if. Tujuan Penulisan

Penyajian dan pembahasan skripsi ini dimaksudkan 

selain untuk mengetahui lebih jauh kendala atau permasa

lahan pemilikan tanah absentee dan segala akib^tnya, juga 

untuk mengetahui apakah peranan aparat yang berwenang dan 

peraturan hukumnya sudah dijalankan dan berlaku efektif, 

dalam arti sudah dapat mengatasi segala kendala atau per- 

rnasalahan yang terjadi. Dengan itu, dan dengan bekal penge-

6

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN TANAH ABSENTEE Dl 
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO, PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

S U K A I R I



tahuan saya yung sedikit ini, akan saya coba mencari cara- 

cara sebagai jalan keluar untuk menanggulangi semakin ba- 

nyaknya pemilikan tanah absentee torsebut.

,3elain itu, sudah menjadi kcv.ajiban setiap aaiiosis- 

wa Fakultas Ilukum Universitas Airlangga untuk menyusun 

skripsi .sebelum berhak :r;enyandang gelar tjarjana Hukum.

5. Hetodolor;i

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini 

saya pergunakan penakatan yuridis sosiologis, yaitu dengan 

cara melihat dan mengkaji terhad^p peratufcan perunda.igan 

yang berlaku dalam lapangan hukum agraria, seperti UUPA,

PP yang ada kaitannya dengan masalah tanah absentee, teori 

para sarjana serta melihat permasalahan yangtimbul dalam 

masyarakat.

b, Sumber Data

Data saya peroleh antara lain dari :

1. buku-buku kepustakaan dan karangan ilmiah lainnya

ceperti misalnya tulisan para sarjana;

2. data lapangan dari Kantor Kecamatan racet dan Kantor

Agraria kabupaten kojokerto.

c* Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur jang aaya pergunakan adalan dengan cara 

survai 1. pangan dan data, dari buku ^opustakaan. Tehnik sur- 

vai lapMigan b any ale saya perjun kan untuk mempcroleh d.ta 

yang paling mendekati. kebenaran.^

7

^'..inarno Suraklimad, Pauer Ski'ipsl Thesis Disertasi, 
Tarsito, Bandung, 19ol, h. £T!
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d. unalisis Data

,1’chnik yang saya oyr^unakan dalam penulisan 

skripsi ini adalan denjun ;:ien^;,una>an netode deskriptif, 

yang artin^ a bahv/a data „ ang diperoleh baik d;.,ri tulis; n- 

tulisan ilmiah maupun hasil v/av/ancara atau kenyytaan dalam 

praktek j w j  ada kaitannya dengan -'K.salah yang dibahas, di- 

kumpulkan dan disusun ltlu dijelasrian dan dianalisa untuk 

mcmperoleh kesimpulan yang in^rupalcan jav/aban atas tiasalah 

yang aiajukan.

6 . PertanrrunK.iav/aban s is tem a t ik a

D.imaksudkan agar skripsi ini raudah dipahami maksud 

dan tujuannya, make saya membahasnya dengan sistenatika 

yang terurai dalam bab-bab sebagai berikut :

Pendahuluan saya letakkan dalam bab I karena, pada 

bab ini berisi gambaran secara umum masalah yang saya tulis 

dan menjelaskan antara lain, latar belakang yang mendorong 

penulisan skripsi ini, penjelasan judul, alasan pemilihan 

judul, tujuan penulisan dan pertanggungjawaban sistematika.

Sedangkan Pengertian Pemilikan Tanah Absentee dan 

Peraturan yang Iiengaturnya saya letakkan pada bab II ^are- 

na, L-ebclum saya ...enguraikan lebih jauh segala permesalah- 

an yang menjadi topik penulisan ini, saya berharap pembaca 

sudah mengerti doncan jelas apa yang dimaksud dengan tanah 

absentee dan hagai:-ana terj ndinya ^ehin^ga suatu nak atas 

taunh d-pet disebut pemilikan t- nah secara absentee.

Itemudian setelah pembaca dapat memahami dengan jelas penger

tian t^nah absentee maka, pada sub bab 2 saya .uengurai-

8
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kan tentang peraturan yang mengaturnya. Di sinilah kita me- 

ngetahui apa yang aiperbolehkan dan apa yang dilarang dalam 

pemilikan tanah secara absentee*

Permasalahan Yang Timbul Dari Pemilikan Tanah Absen

tee saya letakkan pada bab III karena, apabila sudah me- 

ngerti dan memahami pengertian serta peraturan yang meng

aturnya maka saya rcengemukakan problema/masalah yang tim

bul dari pemilikan tanah absentee, mulai dari faktor yang 

menjadi pendorong dan penyebab pemilikan tanah absentee 

sampai dengan adanya larangan serta hambatan/kesulitan da

ri pelaksanaan larangan tersebut* Pada bab ini saya menekan- 

kan pembahasan tentang permasalahan; betapa sulitnya melak- 

sanakan larangan pemilikan tanah absentee dengan peraturan- 

peraturan yang sttdah ada.

Cara pemecahan dan penyelesaian saya letakkan pada 

bab IV karena pada bab inilah saya akan menguraikan alter- 

natif pemecahan dari permasalahan yang timbul pada bab-bab 

sebelumnya. Alternatif pemecahan dari permasalahan yang ti

mbal itu akan saya bagi dari sisi jual beli atau perpindah- 

an hak lainnya yang perlu ditertibkan serta peranan 

pihak-pihak yang berwenang yaitu pihak-pihak yang berkepen- 

tingan dalam masalah pertanahan/agraria di tanah air ini, 

Kemudian penutup saya letakkan pada bab V karena, 

pada bab inilah berakhirnya penulisan dan pembahasan skrip

si saya* Selain berisi kesimpulan yang merupakan ringkasun 

jalan piklran bab-bab terdahulu, juga berisi saran yang me

rupakan sedikit sumbangan pikiran saya. ___

9
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PENGERTIAN PEMILIKAN TANAH ABSENTEE

DAN

PERATURAN YANG MENGATURNYA

1. Pengertian Pemilikan Tanah Absentee

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian pemi

likan tanah absentee, ada baiknya kita mengerti makna kono- 

tasi dari kata "absentee” yang dalam bahasa Sunda disebut 

"guntai".

Absentee berasal dari bahasa Latin "absene, absentis"

yang berarti tidak hadir di terapat dimana seseorang seha- 

c;
rusnya ada.

Dalam kamus Inggris-Indonesia kata "absentee" ini 

dikenal dalam jajaran kata-kata yang diterjemahkan dalara 

bahasa Indonesia :"seseorang yang tak ada atau tak hadir 

di tempatnya sedang, absentee landlord berarti pemilik ta

nah bukan penduduk daerah itu, tuan tanah yang bertempat 

tinggal di lain tempat".^

Pengertian pemilikan tanah absentee di Indonesia 

terbagi dalam dua arti yakni, arti sebelum berlakunya UUPA 

dan sesudah berlakunya UUPA.

Pemilikan tanah sebelum UUPA adalah pemilikan tanah 

yang pemiliknya tidak hadir di tempat tanah iti terletak

^Ensiklopedi Indonesia, Jil. I, Ichtiar liaru, Jog- 
yakarta, 1980, h.6l.

^John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Iri£p;ris 
Indonesia, Gramedia, Jakarta, 19&k*

1 n
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namun, tidak dibatasi luas t&nahnya dan peruntukxannya; apa

kah untuk perumahan, perusahcan atau pertanian, ju^a ciapa 

dan apa status pemiliknya.

Sesudc.h UUPA dan peraturan pelaksananya maka, pemi

likan tanah absentee mempunyai pengertian yang lebih cem- 

pit dari pengertian sebelun 'JUr’A baik tujuan pemilikiin, pe- 

runtukan inaujun sii-.pa yan£ dapat memiliki tanah absentee 

itu. ̂

Pemilikan tanah pertanian secara absentee atau di- 

dalam bahasa Sunda guntai yaitu pemilikan tanah yang letak-
Q

nya di luar daerah tempat tinggal yang empunya.

Secara umum pengertian tanah absentee sesudah UUPA 

adalah pemilikan tanah pertanian jang pemiliknya tidak ber- 

tempat tinggal dalam satu kecamatan dengan letak tanah yang 

dimilikinya itu sehingga, tanah tersebut tidak dikerjakan 

dengan intensif. Lebih jelas lagi batasan tentang tanah ab

sentee dapat dipahami dari pasal 10 ayat 1 UUPA jo PP no. 

22k tahun 1961 dan PP no. i*l tahun 196^. Dapat dipahami bah- 

v/a titik berat pemilikan tanah yang dimaksudkan adalah pa

da tanah pertanian.

Lalu, apa yang dieebut tien^an tanah pertanian itu ?

"tanah pertanian" ialah juga ^emua tanah perkebunan, 
tambak atau perikanan, tanah tempat penggembalaan ter-

7
'Saleh Adiv;i..^ta, „un,:a ,.ararxd .lukum Perdata .11 iV.-- 

nah I « .-:emaja Karya, Bandung, 19o^, h. lo.

g
Effendi Per.ngin, .iukum ,^;rarla di Indonesia. _uaja- 

wali, Jakarta, 1936, h. Ij>j3-

11
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nak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi 
tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya 
tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak 
orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. 
Bila atas sebiaang tanah luas berdiri rumah tempat ti- 
nggal 6eseorang, maka pendapat setempat itulah yang rce- 
nentukan berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah 
dan berapa yang merupakan tanah pertanian. 9

Biasanya tidaklah sukar untuk menentukan apakah se- 

bidang tanah itu termasuk golongan sawah atau tanah kering. 

Tambak untuk perikanan, dimasukkan ke dalam golongan tanah 

kering sesuai dengan praktek Jawatan Pajak Hasil Bumi.^

Ada suatu perkecualian bagi pemilikan tanah yang pe- 

miliknya tidak bertempat tinggal di dalam satu kecamatan 

dengan letak tanahnya yang tidak dikategorikan dalam suatu 

pemilikan tanah secara absentee. Perkecualian itu akan sa

ya uraikan dalam pembahasan berikutnya.

12

2. Peraturan Yang Mengatur Mengenai Pemilikan Tanah Absen

tee

Di dalam pasal 10 ayat 1 UUPA terdapat suatu asas 

yang menyatakan bahwa, tanah pertanian harus dikerjakan se

cara aktif oleh pemiliknya. Pemilik itu adalah setiap orang 

dan badan hukum yang diharapkan selain mengerjakan dan meng- 

usahakan tanahnya secara aktif juga untuk mencegah cara- 

cara pemerasan. Ketentuan di dalam UUPA ini kemudian di- 

atur lebih lanjut di dalam PP no. 22it tahun 1961 dan PP no. 

tahun 196k* Kedua PP ini pada pokoknya berisi larangan

^Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2 tentang Pelak
sanaan Perpu no.56/1960, Butir 5 (b).

^Effendi Perangin, h.126.
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pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal 

di luar Kecamatan tempat letak tanahnya* Pelanggaran atas 

larangan inilah yang dinamakan sebagai pemilikan tanah se

cara absentee yang konsekuensinya adalah, akan terkena su

atu sanksi seperti yang tersebut di dalam pasal 3 ayat 3 

dan 6 PP no* 224 tahun 1961 jo pasal 3e PP n0« 41 tahun 

1964; tanah akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti keru- 

gian untuk kemudian akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang 

membutuhkan.

Ada suatu tenggang waktu sebagai toleransi pada pa

sal 3 ayat 1 PP no 224 tahun 1961 yang menyatakan lebih ja- 

uh bahwa, pemilikan tanah absentee dalara waktu 6 bulan wa- 

jib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di ke

camatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan le- 

tak tanah tersebut. Selanjutnya pada ayat H terdapat suatu 

perkecualian dari larangan pemilikan tanah absentee bila 

pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan yang berba- 

tasan dengan kecamatan letak tanah, sehingga jarak antara 

tempat tinggal pemilik dengan letak tanahnya menurut per- 

timbangan panitia landreform daerah tingkat II masih meraung- 

kinkan untuk mengerjakan tanah miliknya itu dengan efisien.

Selanjutnya kepada pemilik tanah yang berpindah tem

pat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan 

tempat letak tanah itu 2 tahun berturut-turut, wajib memin- 

dahkan hak milik atas tanahnya itu kepada orang lain yang 

bertempat tinggal di kecamatan itu.

Di dalam PP no. 41 tahun 1964 pasal 3a menyatakan, 

bahwa pemilikan tanah pertanian yang berpindah tempat atau

13
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meninggalkan tempat itediamannya ke luar kecamatan tein^at le

tak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, seuang 

ia uielaporkan kepada pejabat setejipat yang berv/enang, maka 

dalam waktu 1 (satu) tahun ternitung sejak berakhirnya 

jang'ka v/aktu 2(dua) tahun tersebut di atas ia div/ajibkan 

untuk me^indahkan nak railik atas tanahnya itu kepada 

lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu. 

haKsudnya jika nal tersebut dilaporkan kepada pejubat 

tempat yang berwen&ng (kepala desa) maka, kewajiban itu ha- 

rus dilaksanakannya di dalam v/aktu 1 (satu) tahun t^rhitung 

sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun ia neninggal- 

kan tempat tinggalnya.1'L

Untuk tanah pertanian yang berstatus absentee yang 

diperoleh karena pewarisan maka, dalam waktu 1 (satu) ta

hun terhitung sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk 

memindahkan halt atas tanah itu kepada orang lain yang ber-> 

tempat tinggal di kecamatan dimana tanah itu terletak atau 

pindah ke kecamatan letak tanah itu, Ketentuan 1 (satu) ta

hun ini dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria (sekarang 

Menteri Dalam Negeri), apabila raempunyai alasan yang wajar 

(Pasal 3c a^at 1 dan 2 PP no. 41 tahun 1964)*

Perkecualian atas hal-hal tersebut di atas terua^.t 

di dalam pasal j> ayat 4 PP no. 224 tahun 1961 yang iatinya 

menyatakan bahwa, ai.tecualikan dari larangan peiailikan ta

xi ail secara absentee adalah :

14

^ Loc.cit., h. 137.
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aangkutan.

Siapa yang dimaksud pegawai negeri itu ?

PP no. k tahun 1)77 pain pasal 1 rnenyebutkan, yang 

dimaksud "pegawai negeri’' dalam Peraturan Pemerintah ini 

adalah mereka yang digolongkan sebagai pegawai negeri seba- 

gaimana dimaksudkan aalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 197'+ 

tentang Pokok-pokok ?>pegawaian (Lembaran Negara Tahun l')7h 

Nomor 55s Tambahan Lembaran Negara Nomor JOi+l),

Alasan mengapa seorartg pegawai negeri diperbolehkan 

memiliki tanah secara absentee sebatas 2 /5 dari luas maksi- 

mum adalah,

Atas dasar pertimbangan, bahwa para pegawai negeri se- 
laku petugas negara tidak rnempunyai kebebasan unfauk me- 
nentukan sendiri tempat tinggalnya, yang terikat oleh 
tempat kedudukan dari jabatannya, maka mereka dikecua- 
likan dari ketentuan-^etentuan tersebut, dalam arti 
bahwa mereka diperbolehkan memiliki tanah pertanian se
cara guntai, jika tanah itu sudah dimilikinya pada saat 
mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22^ Tahun 
1961 atau diperolehnya karena warisan sesudah Peraturan 
Pemerintah tersebut berlaku. Merekapun tidak diwajibkan 
untuk memindahkan pemilikan tanahnya kepada pihak lain, 
jika berpindah ke Kecamatan lain,12

PP no, /+ tahun 1977 ini pada dasarnya lebih dituju- 

kan kepada para pensiunan pegawai negeri untuk dapat memi

liki tanah secara guntai/absentee, oleh karenanya p.-’.da pen- 

jelasannya diuraikan lebih lanjut antara lain,

...Kenyataan menunjukkan, bahwa karena adanya Keaullt- 
an-kesulitan obyektif tidak selalu mudah ba j;i para pe
gawai negeri yang dipent>iun untuk memenuhi kew.-ijiban 
berpindah tompat tinggaL mmdekati tanah yang dir.iLiki- 
nya itu. Memindahkan pf.milikan tanah' tersebut kopada

16

IP
Penjelasan rP no. k tahun 1977, Penjelasan Cmum,

Butir 2•
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1?

pi hak lain juga menimbulkan keberatan, karena pemilik
an itu justru dimaksudkan untuk jaminan dihari. tua se- 
telah pensiun,
Mengingat apa yang dikemukakan di atas dan kenyataan 
bahwa dalam banyak hal para pensiunan pegawai negeri 
itu dipersamakan dengan para pegawai negeri, maka de
ngan Peraturan Pemerintah ini pengecualian terhadap la
rangan pemilikan tanah pertanian secara guntai yang 
berlaku juga bagi para pensiunan pegawai negeri dan pa
ra janda pegawai negeri serta jands pensiunan pegawai 
negeri, selama tidak kawin lagi dengan seorang bukan 
pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri . 13

Penjelasan Umum ini tercermin di dalam pasal f PP 

no. k tahunl977 yang menyatakan bahwa, seorang pegawai ne

geri dalam waktu 2 tahun menjelang masa pensiun diperboleh- 

kan membeli tanah pertanian secara guntai (absentee) seluas 

2/5 dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Ting- 

kat II yang bersangkutan.

3* Ter.iadinya Pemilikan Tanah Secara Absentee

Ketidakberadaan seseorang pada suatu tempat dimana 

tanah pertaniannya terletak menyebabkan kepemilikan tanah 

secara absentee. Demikian sekilas yang dapat kuta pahami 

dari pengertian yang saya uraikan dalam bahasan terdahulu. 

Memang pengertian tersebut tidak berlaku bagi setiap orang 

tetapi tcrdapat perkecualian bagi para pegawai negeri dan 

pensiunannya untuk tetap memiliki tanah secara absentee de- 

pertimbangan dan alasan seperti yang termuat di dalam PP 

no. i| tahun 1977- Adapun ketidakoerada jn/ke-idaan tida* ha- 

dirnya seseorang p^da suatu tempat dimana tanah pertanian

nya terletak biasanya disebabkan olth nal-hal cebagai beri-

^ Ibid*, Butir 3 aan 4*
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kut :

1 . berpindahnya seseorang (bu.tan pegawai negeri) dan 

nor tempat tir.^al oi Kecamatan lain atau aeninggal- 

kan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak 

tanah selama ? tahun berturut-turut, yang menyebab- 

kan orang tersebut tidak dapat mengerjakan tanah

p«.:rtaniannya ien^an interioif;

Mis: Inya A (fcukan Pegawai negeri) tinggal di Kecamat

an X dan memiliki .sebidang tanah pertanian, kemudian 

pindah*ke wilayah Kecamatan Y yang jaraknya tidak 

berbatasan dengan Kecamatan X sehingga tidak memung- 

kinkan A untuk mengerjakan tanah pertaniannya itu de

ngan intengif. Namun, jika A berpindah ke dalam wi

layah Kecamatan Z yang berdekatan/berbatasan dengan 

Kecamatan X dan masih memmngkinkan untuk mengerjakan 

tanahnya secara intensif maka, kepemilikan tanah 

oleh A tersebut tidak termasuk ke dalam kategori pe- 

milikam tanah secara absentee.

2 . karena pemberian warisan dari pewaris yang tempat ti- 

nggalnya tidak sekecamatan dengan ahli waris.

Misalnya A yang tin,gal di wilayah Kecamatan X men- 

dapat bagian warisan dari E yang bertempat tinggal 

atau tanah warisan tersebut terletak di wilayah Ke

camatan Y.

Kelentuan ini berlaku pula bagi pegawai negeri yang 

mewarickan tanah pertanian kepada ahli waris bukan 

pegawai negeri atau di dalam pasal 2 ayat PP no. 

k tahun 1977 i.isebutkan bahwa ahli waris yang tidak

18
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memenuhi syaret untuk memiliki Lanah pertanian seca

ra guntai/sbsentee;

3. terjadinya trsn̂ .ak.s.i jû .l Hpli t.'jnah pertanian oleh 

orang-oran^; ysnt berlainan tempat tinggal dan si pem- 

boli tidak berpindah ke tempat tanah .yang dibelinya. 

Kejadian yang pada masa terakhir ini banyak

dilakukan ol^h masyarakat meskjpun diketahui bahwa 

hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena 

jelas bahwa syarat untuk da pat memiliki tanah perta

nian di suatu tempat/kecamatan maka, seseorang ha- 

ruslah menjadi penduduk kecamatan tersebut.

Pada umuranya praktek jual beli melawan hukum ini di- 

lakukan dengan mencari kelemahan-kelemahan hukum itu 

sendiri. Penyelundupan hukum itu terjadi antara lain 

dengan memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) fiktif, 

jual beli dibawah tangan sehingga..bamat (sebagai PP 

AT) tidak mengetahui hal tersebut.

Pada prinsipnya Kecamatan Pacet tidak menutup/mela- 

rang adanya transaksi jual beli tanah pertanian, 

asal dengan sysrat pembeli telah melepaskan kependu- 

dukan asalnya dan menjadi penduduk Kecamatan Pacet. 

Contoh kasus penyelundupan hukum pada transaksi jual 

beli ini adalah sebagai berikut :

A seorang penduduk Kecamatan X yang ingin membeli ta

nah pertanian ii Kec.muatan Y. Berhubung A bukan pen

duduk p-ida tempat letak tanah tersebut maka, untuk

19

■^'/av/ancara dengan *.ioelijat, BA-Camat Pacet, 21 Maret 
19o3. (IVav/ancara I)
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inemenuhi persyara tan ke pendudukan/s la tus pen duduk 

maka A membuat KTP fi.ktif baik dengan jalan pindah 

sementara atau lebih jauh lagi bekerja sana dengan 

pihak/aparat yang berwenang sehingga menaapatkan KTP 

asli tapi palsu (aspal)* Dikatakan aemikian, icarena 

tidak ada surat pindah dari tempat asalnya tetapi 

dian^gap pi 11 dan tempat baru dan mendapat.tan KTP, 

dengan proses penyele&aian kilat lagi,

Dan..dapat juga dilakukan dengan jual beli secara di- 

bawah tangan, jadi hanya sekedar ada perjanjian yang 

dibuat oleh raasing-masing pihak di atas kertas segel 

atau kertas bermeterai bahkan sekedar dengan kuitan- 

si saja;

k. adanya perbuatan hukum seperti hibah, wasiat atau 

pemindahan hak lainnya, namun pemegang hak yang baru 

tidak bertempat tinggal di tempat tanah pertaniannya 

berada.

Misalnya, A penduduk Kecamatan X menerima hibah da

ri B seorang penduduk Kecamatan Y karena mungkin A 

adalah anak angkat B atau sebab lain*

Kasus ini banyak terjadi di wilayah Kecamatan Facet

namun entah benar-benar hibah selazimnya atau seke-

15dar mengelabui pihak yang berwenang; J 

b. dulu sebelum kuasa mutlak dihapuskan banyak rtasus ta- 

absentee yang bersandar pada kelemahan kur>sa ini;

6. dapat pula terjadi karena tanah dijadikan masukan/ '

20

l r>
.Vawancara I, Ibid,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN TANAH ABSENTEE Dl 
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO, PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

S U K A I R I



inbreng pada Perseroan Terbatas (PT) yang berkoduduk- 

an hukum di lusr kecamatan letak tanah.

Hal-hal tersebut di atas pada pokoknya da pat menim- 

bulkan cara-cara pemerasan dan penyelenggaraan3 pengawasan 

serta pengangkutan yang tidak efisien. Ini jelas berten tang- 

an dengan kebijaksanaan landrtform.

21
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B A B  III

p l p k a s a l a h a n  y a n g tikbijl

DARI PEMILIKAN TANAH ABSENTEE

1. Faktor YanK Mondorone: Tor.iadinya Pemilikan Tanah Absentee 

Faktor yang ba/./ak mendorong terjadinya pemilikan ta- 

nah secara absentee se c-afian Uesar adalah karena edanya
■j r

transaksi jual beli. °

Pemilikan tanar. secara absentee pada dasawarsa ter- 

akhir ini semakin meng^ejala dan korapleks masalahnya. Dulu 

sebelum UUPA dan peraturan pelaksananya berlaku, tuan-tuan 

tanah merajalela menghisap rakyat jelata yang sekian lama 

pula telah dijajah oleh kolonialisme dan imperalisme Bela- 

nda kemudian disusul Jepang. Setelah UUPA berlaku, terjadi 

gebrakan penertiban pemilikan tanah dalam rangka landreform, 

termasuk di dalamnya penertiban dan larangan pemilikan ta

nah secara absentee.

Namun pada akhir-akhir ini, pada tarap kemajuan teh- 

nologi dan komunikasi semakin maju dan canggih, kapitalisme . 

menyusup perlahan-lahan tan pa disadari dan budaya "tuan- 

tanah” tampak mulai tumbuh l.-ipi.

Memang tidak dapat dipun^kiri bahwa, kemajuan ter aoLog! dan 

komunikasi selain membawa manfsat juga berdamtak < i.j pola 

pikir masyarakat, terniasuk ma; yarakat pedesaari yv.i jadi 

objek penulisan saya ini. Banyak tran.saksi jual m -: i t-.nah

IVawancara dengan Bapak Sami'an - Kasi Landreform 
Kantor Agraria Kabupaten Mojokerto, 21 Maret 1938. (7/awan- 
cara II)
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pertanian terjadi karena tuntutan pola pikir masyarakat cu- 

dah muali bergeser pada pola hidup konsumerisme di satu pi- 

hak dan pola hidup kapitalisme yang menghimpun harta keka- 

yaan sebanyak-banyaknya, di lain pihak. Saya katakan derai- 

kian karena motivasi jual beli oleh orang-orang desa biasa- 

nya demi tuntutan kebutuhan modern* Mereka menjual tanah 

pertaniannya hanya untuk memenulii kebutuhan/keinginan akan 

barang-barang elektronik dan automotiv seperti televisi ber- 

warna, video, sepeda motor sampai mobil. Dengan itu, raereka 

rela mengorbankan tanah garapannya yang sebetulnya cukup 

potensial sebagai sandaran kehidupannya sendiri maupun anak 

cucunya kelak di kemudian hari.

Sementara orang-orang kota, orang berduit dengan te- 

ori ekonomisnya secara spekulatif mencari-cari kesempatan 

untuk memiliki tanah pertanian yang produktif/subur dengan 

mengabaikan peratiiiran yang berlaku. Mereka mencari dengan 

berbagai cara untuk dapat memboli tanah pertanian di lain 

tempat tinggalnya dengan berbagai dalih yang latar belakang- 

nya sebagian besar adalah untuk simpanan, baik. simpanan un

tuk sewaktu-waktu dijual lagi dan tidak merugi maupun sim

panan untuk hari tua, padahal mtreKa bukan pegawai negeri, 

Ada k hal yang seringkali n.erupakan alat bagi orang- 

orang berduit untuk berseinbunyi di :.alik kelemahan peratur- 

an perundangan, antara lain :

a . mengad.-ikan y>vr jan j i an tr r. (i >1: ri dengan orang-orang 

yang mi?nt;erjar:an t.-.nah it u  secara rnliasia r e h i n g g a  

tarnpaknya larsah tersebut seolah-olah dimiliki oleh 

potani yang mongerjakannyaj
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b. dengan cars pemoerian surat kuasa yang tidak da pat 

dic.-ibut kembali oleh si pemilik kepada Gi peng&arap; 

c* dont:an c ’-.ra mo.'.̂ 'ib-jh kedudukan tanah dari tanah per- 

Lanian rnenjadi cukan pertanian^ 

d. dwngan kerjbr>2^  'inUra pemilik tanah dengan Kepala 

■* tou pejy'c&t imia dan si penggarap. ̂  

raktor 1-iin ya;.' rt.iiri iorong pemilikan tanah bsentee 

adalah karena tidak di IskuMnaKannya peraturan y-ng :nenga- 

turnya secara efektif. Jemua itu kembali lagi kepada aparat 

atau pihak-pihak yang oerwenang dalam menjalankan tugasnya* 

Tidak da pat dipungkiri bahwa bisnis tanah dalam lapangan 

agraria merupakan "tempat basah" bagi kebanyakan orang. 

Keadaan ini merupakan faktor yang mendorong adanya transak

si jual beli yang pada gilirannya nanti akan raenimbulkan 

pemilikan tanah secara absentee.

Menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Kasi Land

reform Kan tor Agraria Kabupaten Mojokerto bahwa, hambatan
1 O

pelarangan adalah karena kurangnya tenaga dan beaya.

Tenaga yang dimaksudksn adalah tenaga dan beaya untuk ope- 

rasional dalam rangka "enertibkan dan menjalankan kebijak- 

sanaan landreform secsra konsekuen, yaitu tenaga yang da- 

pat bukurja dengan"bersih" untuk menumpas segala penyelewe- 

ngan dan pi-ny«lundupar. huxum berkenaan dengan pelak5.,:inaan 

kf̂ bi jakf^-naan lundref*. rra i tu uend.tri.

.‘.aleli Adiv/inrrta, op.cit., h. 10,
TO

.7 a wan cara IT, op.cit.

17

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN TANAH ABSENTEE Dl 
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO, PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

S U K A I R I



Jadi, dapat dipahami yang merupakan faktor pendorong 

disini adalah orang atau manusia, baik aparat yang berwenang 

yang seharusnya konsisten dengan tugasnya maupun masyarakat 

sendiri yang selayaknya dan bahkan wajib mentaati segala pe

raturan agar menjadi Varganegara yang baik.

Sebagai illustrasi bahwa pada masa inflasi tahun 

196^-1967 maka banyak terjadi kepemilikan tanah uecara ter- 

selubung demi untuk menyelamatkan uangnya dari keganasan in

flasi pada waktu itu. Pemilik modal menanamkan uangnya de

ngan membeli tanah yang sifatnya awet dan tidak akan terke- 

na inflasi sampaii kapsnjpun.

Ada lagi yang melakukan spekulasi dengan memperkira- 

kan tanah-tanah yang akan terkena proyek pembangunan oleh 

Pemerintah. Mereka lebih dahulu membelinya untuk keraudian 

berharap apabila proyek terlaksana tanah-tanah tersebut 

akan mendapat ganti rugi dari Pemerintah dengan harga yang 

lebih tinggi karena diperlukan sekali.

2 . Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee di Wilayah Ka

bupaten Mo.iokerto

Dari uraian yang saya bahas pada sub bab tentang 

Peraturan Yang I-iengatur Mengenai Pemilikan Tanah Absentee 

atau berdasar UUPA dan PP no. ??k tahun 1961 jo PP no. ^1 

vJiun 'icn PP no.  ̂ tanun 19779 d: pat iitarik kesimpul- 

,iii nd i.ya macam larangan yaitu :

1 . larangan tan pa sya ra t yang berarti bahwa pemilikan 

tanah yang- pemiliknya tidak sekr»c^matan dengan lc- 

tak tanah adalah dilarang;
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?. larangan dengan py.-^at, yang berarti bahwa pemilikan 

tanah secara absentee diporkenankan dengan syarat : 

i’.l. pemi lik tar.ah oer tempat tinggal pada Kecamatan 

.yang saling berbatasan dengan letak tanah sehi- 

ngga masih rr»t';nunf':kiiikan untuk menrer j;-*an tanah 

pi. r laniannya iengan intonsip;

2*2* pemilikan tc.nah oleh pegawai ner.eri -ian A MW'

atau yang dipersamakan dengan mereka dengan lu- 

as tidak lebih dari 2 /5 batas luas maksimum da

erah yang bersangkutan;

2.3. pegawai nereri dan ABRI atau yang dipersamakan 

dengan mereka pada masa 2 tahun menjelang masa 

pensiun•

Di wilayah Kabupaten Mojokerto tentang larangan pe

milikan tanah secara absentee diatur lebih khusus lagi di 

dalam instruksi bupati yaitu, Instruksi Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Ta_hun 1986 tentang 

Pengawasan dan Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Tanah dan In

struksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto 

Nomor 6 Tahun 1986tentang Larangan Pemecahan Tanah Pertani

an dan Penguasaan Tanah Ysrif Melampaui Batas XaKtr.num/Aboen- 

tee.

Kedua instruksi ini berisi larangan dengan s.yarat- 

s«yarat yang lebih ketat/burat lâ .i-i .yang d i n a r * ; i ^ p a t

mengurangj ke/'iatan spekulasi dar"lingkarin f st/jij " transak-

19si jual beli tanah pertanian. Dikatakan detr.i;ui. .ahwa,

^.Vav/ancara II, loc.cit
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rtita tidak da pat menutup mata oahwa di Kabupaten .\o joker to 

telah banyak kasus .yanr pada akhirnya diketahui adalah pemi

likan tanah absentee. Kasus-k.asus tersebut diketahui setelah 

misalnya ada sengketa oaik soal vvarisan maupun lewat gugatan 

Pengadilan tentang keabsahan transaksi jual beli yar.g pern ah 

dilakukan oleh para plr.ak.

Salah satu kesuli tan untuk da pa t menelusuri apa-oh 

tanah berstatus sebagai tanah absentee atau bukan adalah 

kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbukaan aparat 

yang berwenang, koordinasi an tara aparat desa dengar ting- 

kat II,maupun tingkat pusat. Ini tercermin dari keluhan pi- 

hak Kanfcor Agraria Tingkat II Kojokerto yang mengatakan ada- 

nya keterbatasan tenaga dan beaya.

Sebenarnya pada kedua instruksi bupati tersebut su

dah terdapat suatu tata kerja/ koordinasi yang baik antara 

aparat desa (kepala desa), c«amat/PPAT, dan pembantu bupati 

untuk bekerjamama dengan rapi dalam menanggulangi pemilikan 

tanah yang melampaui batas maksimum dan pemilikan tanah se

cara absentee,

Ada baiknya saya cuplikan Instruksi Bupati no. 6 ta

hun 1986 pada konsideran MKNG IM3TRUKSIKAN ,

K E P A D A  : 1. Eemua Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten

Daersh Tingkat M  >.ojokerto.

2 . Jcmua Jamat \abupalen baer. ; ’i n* xjt

II Kojokerto.

3. I^emua Pen j aba t Pernbuat Akta T-.n ih .. u Ma- 

bupa ten iJaerah Tingakat II Hojo-crtc.

4. f/omua Pembant.u !-,ur>ati r»e Kabupaten Daerah

27
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28

ringkat 'I Mojokerto.

T'-rsi-fcut i-.orr.or 1 ctan l\ agar,

a. Mencegah dan melarang adanya usaha- 

ur-;i.a ;/ang bermaksud inen^adakan peme- 

cahaj. •»tas tanah pertanian yanf luasnya 

c’ - i uMjav/iih menjadi bacJLon-batian ya.ig 

lebih kecil.

b. Xencegah dan melarang bagi setiap orang/ 

orsr.g-orang yang terjalin dalam satu ke- 

luaraga menguasai/memiliki tanah rr.elam- 

paui b Ha untuk tanah sawah dan atau &

Ha untuk tanah kering. Kecuali bagi 

orang-orang yang juralah keluarganya me- 

lebihi 7 orang dapat ditambah sesuai de

ngan peraturan yang berlaku.

c. Mencegah dan melarang kepada setiap 

orang/orang yang terjalin dalam satu 

keluorga yang akan meguasai/memiliki 

lar.ah pertanian di luar <sec;i. ..atan tempat 

tingnlnya (absentee) kecu.-ili aasih da- 

lan. ba ta«-ba tas efisien Menu rue pertim- 

oan^an Part i ila Pertimbanyan ,«--.r*dreform 

Ka c .r-i ten .'.o j ;kcr Lo.

c;. vU-.* t crVin ratio rtupa t.{ K»- . la ^nerah 

Ti;.r -ik-it i 1 llojokerto cq K*/ • 1 ̂  Kan tor 

A "r^ r i a a pa oil a di daerahnya terdapat 

tanah pertanian yang dikuatiai secara
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?9

i i i c l e b i h i  b a ta s  maksi w i m / a b s e n t e e .

K K D U A  : Ter. ebu' .omor •) agar,

T:Luak 1 .-.i/uni pormintaan p^mbuata)) a'U;.; ; o- 

mincJahan hak atas tanah pertanian yang meng- 

akiba tksr. torjadinya pen^uasaan/yemilikar. ta

nah sot-., aimana diuraikan pada diktum t 'AKA 

huruf c., Cj dan c.

K K T I G A : Tersebut 'iomor k ajjar,

Kembantu pen^awasan atas pelaksanaan instruk

si ini.

K E E H P A T: Instruksi ini berlaku sejak tan&gal ditetap-

kan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya de

ngan penuh rasa tanggung jawab,

Instruksi ini ditetapkan di Mojokerto, pada tanggal 

9 Oktober 1986, oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojo

kerto, tertanda Koento Soetedjo.

Dari instruksi bupati ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Kabupaten Mojokerto berkehendak untuk melaksanakan 

sepenuhnya pasal 10 UU?/,, UU no, %/Prp/1960, PP no. 22k 

tahun 1 % 1  jo PP no. 41 tahun 196^,dengan suatu itrjasarca 

yang terpadu antara aparat yan£ terkait d1-.nc.3n ina^alah to- 

agrarian di Indonesia. Jemua itu dilakukan sGm&t..-:*ata ac

ini untuk mencapai keh{ i-ar^n yanr 1 a.yak : a pi nen.• ah 

ft0l0n̂ ;an ekonomi lui.ah ; r» da Ian. ran, ka r'< niuiM.i,-! i;- 

kan tanah afar ti da/. * ~ 'adi nf mu 1 uk/v t;<< •>>«. i* , • a' ■: n 

selvingga rr.embuka Kcmur. '<iaari di 1 *KiK.\nn;/*j 1 r*«. - * r*«/ ; 

pomer^nan. Hal tersebut ~iteiiar)*an y ,kali oleh Xafcupaten 

Mojokerto karena, men^infat .Mhwa u*irci a Barkan jumlah pendu-
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duk dan t-jasedianya tanah di wilayah kabupaten Moj ;kerto, 

maka kabupaten ini termasuk dalam kategori dierah "sangat 

oadat". Denman Jcmikian, tsaka luas maksiraura tcnah . orta..i- 

an yang cu pat dikuasai oleh eseoraag/orang-orang dalam sa

tu keluarga odalah 5 hektar tanah eev.ah den 6 hektar untuk 

tanah kerin0 .

i,:.iiiun i^engapa ' s ih  b ayak juga t e r j a d i  kex.ohiiliA.an 

tanah secara absentee di ____, ah kabupaten Mojokerto i n i  ?

Jika ditelusuri lebih jauh dan dengan nelil.at Ins

truksi r:upati no* 5 tariun 1986 yang mengatur secara khusus 

terhadap pemindahan hak atas tanah di daerah-daerah, yang 

ditujukan kepada cama$ uan kepala desa/kelurahan se Kabupa

ten Mojokorto, maka sebenarnya tidak boleh terjadi adanya 

pemilikan tanah secara absentee yang kian lama kian ber- 

tambah banyak, karena kebijaksanaan landreform jelas-jelas 

melarang pemilikan tanah semacam itu,

Bahwa masih dipandang perlu mengawasi secara khusus 
terhadap oemindahan atas tanah yang terjadi di da- 
erah-daerah tertentu dalam rangka lebih meningkatkon 
usciia penertiban penguasaan dan pemilikan tanah di pe- 
desaan dan melindungi para nemilik tanah golongan eko- 
nomi lei:* ah. 19

Kabupaten m ojokerto  juga berusaha j;;emperkctat sya- 

rat-r .yarat  pe.ji;,dahan .*ak • tas  t: nah paaa clesa/kelu rah an 

t e r te n tu ,  ceder.iikian rupa ^ehingga diharapkan t idak t e r j a 

d i  peiaind: h;.,n :* * *-• Irc  tua< a • .oc: ra  soiab;-ono, t i ^ i c  terkon-  

t r o l  mi t- ti..- r. j 'jr  Uuv.n -iu.wura v :-i,w .ui0; tu r -

30

1 P
^IiiGtruksi i;upati Kerala or all Tingkat II ..ojoker- 

to Corner 5 :.u;. 1936, ’Cor,;.! Jurar* butir d.
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nya. Cyarat tersebut sexain permohonan izin yang diwajib^an

dalara Peraturan i-ienteri agraria no. 14 tahun 1961, juga di- 

harusk&n terlebih Uanulu dimintakan ^erse tujuan/izin dari 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.

Permohonan persetujuan/izin ini dikenakan pada bebe- 

rapa deea/j;elurahan an tar a lain, di i.lecamatan Trav/as, Keca

matan Pc.cet, dan Kccamatan i.ojobari. Ketiga daerah ini raeru-

20
pait&n daeraii dengan katwC:ori "sangat Padat1'.

Di wilayah Kecanu.tan Pacet, desa-desa yang iiarus di-

mintakan persetujuan/izin dari bupati apabila terjadi pemi-

ndahan nak atas tanaii, meliputi desa/kelurahan Cembor, Cla-

ket, Cepokolimo, Pacet, Padusan, Sajen, Kemiri, dan Petak.

Meliputi hampir 'jQ prosen dari keseluruhan desa/kelurahan
21

yang ada di wilayah Kecamatan Pacet,

Pada 8 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pacet ini 

notaris atau camat selaku Penjabat Perabuat Akta Tanah (PPAT) 

dilarang membuat akta pemindahan halt atas tanah sebelum be- 

nar-benar ada persetujuan/izin dari bupati kepala daerah.

3* Hambatan Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Secara 

Absentee

IIcLiibatan pelokoanaan larangan ixii pada pnnsi *nya 

berasal dati oran^/subjek .yang beritopentingan dengan pelaK- 

cauaan larangan itu uenairi d; n borasal dari vitas

^ av.'tuicara II, op. cit.

21 ..'av/ancc ra I, ou. cit.
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3?

peraturan-perundangan yang mengatttrnya. Subjek yang berke- 

pcnti.iigan itu adalah, a parr* t .yang berweaang dan masyarakat 

yang menjadi bagi an :i:? ri kbsatuan sosial.

Seperti yang diungkspkan oleh Kasi Landreform Kabu- 

pa ten Mojokerto Lahv.: h^mba tan dari pelaksanaan larangan 

pemilikan tanah secara absentee adalah karena k(ir--rrnv,a te- 

-Irin boa;/;’* ?c..a-’;a yar.g dimaksudkan adalah, tenaga yang 

dauat bekerjn drnp:an jujur dan disiplin sehin^_ga ber»«r-be- 

nar mclaksanakan peraturan hukum yang berlaku dan mengesam- 

pingkan materi yang seringkali menggoda untuk berbuat ko~ 

rupsi dan manipulasi maupun perbuatan melawan hukum lainnya 

yang pada akhirnya nanti mernigikan Pemerintah, masyarakat 

dan diri sendiri.

Kemudian yang lebih penting lagi adalah dedikasi se- 

tiap aparat untuk menjalankan peraturan yang berlaku dengan 

konsekuen dan jujur.

Apakah artinya syarst persetujuan/izin. bupati yang 

diperketat jika aparat bawshan, tingkat desa dan kecamatan 

tidak menjalankan instruksi atau perintah dengan baik dan 

penuh dedikasi. Mengapa justru mencari kelemahan-kelemahan 

peraturan-perundangan untuk melakukan penyelundupan hukum, 

Memiliki sebidang atau lebir, tanah pertanian memang tidak 

dilarang dalam arti dilarar.g sama sekali, tetapi ada sya- 

rai-syarat yang harus dipdr.^hi .scsuai dengan peraturan hu- 

kumnya.

Pacet tidak ditutup dal&m memiliki tanah (pertanian) 
asal dengan syarat pemilik baru melepaskan kependudukan 
asalnya dan berpindah menjadi penduduk wilayah Kecamat
an Pacet. Setelah itu baru menunggu persetujuan/ijin

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN TANAH ABSENTEE Dl 
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO, PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

S U K A I R I



dari'Bupati, apakah yang bersangkutan memenuhi syarat 
untuk memiliki hak atas tanah di wilayah Kecamatan Fa
cet. Dan hqrus diingat, ada syarat secara politis yang 
menjadi pertimbangan Bupati dalam memberikan ocrsetuju- 
an/ijin kepada calon pemilik tanah yang baru. 22

Persetuijuan/izin bupati ini pada prinsipnya merupa- 

kan filter/saringan kedua bagi pemenuhan syarat untuk memi

liki tanah pertanian di wilayah Kecamatan Pacet. Filier/sa- 

ringan pertama justru merup.-kan kunci untuk dapat lolos da- 

ri saringan kedua. Pada tingkat desa/kelurahan syarat yang 

terpenting adalah status kependudukan calon pemilik/pembe- 

li, harus penduduk wilayah Kecamatan Pacet, Jika syarat ini 

terpenuhi, hampir tidak ada hal-hal yang menghalangi perpin- 

dahan hak atas tanah. Dan ini, dengan melihat kuantitas pe

milikan tanah secara absentee semakin lama semakin mening- 

kat, bukanlah hal yang sulit untuk mendapatkan status ke

pendudukan di wilayah" Kecamatan Pacet,

Hambatan lain yang menjadikan larangan pemilikan ta

nah absentee semakin sulit adalah justru berasal dari masya- 

rakat/rakyat sendiri yang seharusnya menjadi bagian yang pa

ling berkepentingan dalam hal pencegahan pemilikan tanah se

cara absentee, karena pada gilirannya nanti akan timbul ca- 

ra-cara pemerasan yang merugikan dan menyeng^arakn, rakyat 

itu sendiri.

Jika dikatakan bahwa, masyarakat saat ini din^l-ii 

semakin tertib dan sjidah mulai sndar dan mendert1, ^*.-i 

setiap mnsalah .yang menyanfkut ;>ertanahan haru Ji.'f >i- 

kan menurut peraturan perunaangan yang berlaku, su-

33

^Wawabcara I, op.cit.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN TANAH ABSENTEE Dl 
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO, PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

S U K A I R I



atu hal yang perlu dipertanyakan dan ditjnjau kembali.

Jika masyarakat sudah tertib, sadar dan men^erti,

;naka aparat yang benv^iang-pun dituntut untuk lebih menf .c r -  

ti dari masyarakat/rakyat jelata sebab, dengan sadar dan 

mongertinya masyarakat terlu-.dap peraturan yang berlaku jus- 

tru akan timbul kekuatiran akan dicarinya sisi-;;isi kelema- 

han peraturan/hukum itu se.\iiri.

Memang,, harus diakui pemerintah orde baru pada satu 

segi terpaksa mempertahankan stabilitas politik, namun di

lain pihak telah tidak melaksanakan dengan konsekuen land-

27>
reform. ^

Akibat politik agraria yang mempersatukan hak-hak ke- 

warganegaraan yang tentunya ideal bagi suatu negara, namun 

karena tiada perlindungan k^tusus ban-yaklah tanah-tanah ex 

adat jatuh ke tangan WN1 keturunan.^

Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik suatu ke- 

simpulan bahwa, semuanya akan kembali lagi kepada masyarar- 

kat yang sesungguhnya harus turut menjaga dan melaksanakan 

peraturan perundangan dengan tertib dan penuh kesadaran.

Jika masyarakat (pedesaan) lengah dan terbuai aar.gar. kecera- 

daqn duniawi yang semakin maju dan meng* oda ini, i^lu melu- 

pakan masa depan keluarga 'anak cucunya, niscay.} akan terba- 

wa arus pada suatu pola pi>i r dan pola hidup kon&u;.'»ertsir*e. 

Banyak kejadian transaksi Jual hali  tanah port.jr.: in 11 d^- 

sa-dcsa pada umumnya karvr.a Lii;;.in meudl i ki per-^ •* tan r:.od<-.rr.

pz
■'Parlindungan, A.I’., K.iPita Selekta Hukum np.raria 

Alumni, Bandung, 1981, n. <5*

2itIbid.
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seperti video, sepeda motor d^n mobil.

Upnya ini juga didu*unt ol<*)i lingkungan pedesaan 

yang dov/asa ini sudah mulai turcomar budaya kota, badaya 

modern. Hampir tidak dapat dibedakan antara orang kota de

ngan or  a) if, desa, bank perilaku r i;/ a rn a u p u n kebutuhan-kebutu h - 

an yang diluntutnya.

Kemudian bahwa, keaiaan mtuiahnya terjadi transaksi 

jual beli tanah, juga ditunjang oleh sekelompok kecil orang- 

orang yang berpredikat seb.gai perantara (bahasa awamnya : 

makelar). Perantara ini tidak jarang mencari-cari pada pe

tani pemilik tanah untuk ditawarkan kepada orang-orang ko

ta, orang-orang berduit yang haus tanah. Dengan dijanjikan 

akan mendapat bagian/komisi dari hasil transaksi jual beli 

maka, para perantara biasanya tidak berpikir lebih jauh ke

pada siapa seharusnya ia dapat menawarkan dan menjual ta

nah pertanian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

Bahkan karena komici diberikan berdasarkan prosentase har- 

ga jual tanah, maka para perantara biasanya lebih senang 

menawarkan tanah pertanian itu kepada orang-orang kota 

yang lebih berani membeli dengan harga tinggi. Jementara 

pemilik tanah juga oerharap tanah pertaniannya a.’pat terju- 

al dengan harga tinggi puls,

Dari ainilah k«imudi*r b-mynk timbul penytlunlupan 

hukum .seperti, dibua tn.y?.. K : fiktif, perpindar.-jr. penduduk 

secara pura-pn '’a/k-nraifl ?i«c., jual b*.?li <i[ bawa r >n j-*n Jan 

sebagainya, ^ebia jauh lagi no rant a ra biasanya juga ber- 

rungsi sebagai penghubung a:, tara calon pembeli dengan apa-
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rat yang uerwenang untuk n.endapatkan komudahan transaksi ju

al beli, Penulis Etrupat berwawancara secara informal dengan 

seorang perantara di wi l:*y3h Kecamatan P'-cel, oahwa bukan 

hal yang sulit untuk mengadakan transaksi jual beli tanah

d.i. kecamatan ini as 1 mompunyai kenalan atau diperkenalkan 

ujngan aparat yang i.‘erv/enar.r dan kemudian sediakan dana 

.secukupnynt lan mintalah s jrat pindah dari tempat asal, se- 

muanya akan beres dan lancar,

Dari sinilah kemudian pemilikan tanah secara absen

tee itu terjadi, karena kepindahan pembeli/pemilik baru itu 

sekedar sebagai pemenuhan syarat belaka, sedang tempat ti

nggal pemilik baru tetap di tempat asalnya. Dari sini pula 

praktek-praktek pemerasan akan segera timbul tanpa disadari 

oleh penduduk setempat yang hanya sekedar sebagai petani 

penggarap (buruh tani) saja. Sementara majikannya di kota 

menekuni pekerjaannya sendiri, penduduk sebagai penggarap 

memeras keringat untuk menghidupi keluarganya.

Tanah untuk tani. Tanah tidak untuk mereka yang du- 

duk ongkang-ongkang menjadi gemuk gendut karena menghisap

2 S
keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu,

Menyinggung masalah keefektifan peraturan perundang- 

an, baik itu UUPA atau UU lain, PP dan iiistruksi bupati 

vang mengatur tentang pert^nahan di Indonesia, dan khusus- 

Kabu paten Mojokerto. 'J ta r-.enemui hambatan ptlaksar.aannya

^Parlindun&an A.P., loc.cit.. h. 56.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN TANAH ABSENTEE Dl 
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO, PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

S U K A I R I



y i

bukan karena kurang lengkapnya peraturan itu dalam mengatur 

banyak hal tentang agraria dan pertanahan, tetapi kerena 

tidak diterapkarinya isi peraturan itu dengan cun^.guh dan 

sanksi yang dijatuhkan hampir tak pornah dilakukan. Dari 

sini kemudian peraturan itu rr.enjadi tidak dipercayai lagi 

dan semakin lemah kekuatan berlakunya, lama-lama dapat di- 

anggap tidak uda. Report! misalnya sanksi pengambilan dan 

penguasaan oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, pada da- 

sawarsa terakhir ini tidak dilaksanakan dengan sungguh-sung- 

guh, hanya secara insidentil saja dan menunggu rencana ker- 

ja yang besar, yang terkoordinasi antara indtansi terkait. 

Belum lagi masalah tenaga dan biaya yang menjadi kendala 

utamanya. Suatu misal dengan diterbitkannya Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri No, DL.R 12/2/f/8Q tanggal 3 Desember 

1980 tentang pelaksanaan inventarisasi tanah kelebihan ba

ru dan absentee baru. Surat Edaran ini hanya menginventari- 

sasi belaka tanpa tindak lanjut untuk menerapkan sanksi- 

sanksi hukumnya.

Sayang hanya untuk inventarisasi bukan untuk pencegahan 
dan sanksinya, Para spekulator dan manipulator tanah 
ternyata orang-orang yang telah melanggar ketentuan- 
ketentuan dari Landreform Indonesia.

Sun[,guhpun semua orang menyatakan mereka telah berbuat 
salah, tetapi hukum tidak samapai tangannya dan perbu- 
atannya tidak merupakan "tinda& pidana" oleh karena sam- 
pai sekarang belum ada satupun yurisprudensi yang dapat 
menjalankan tindakan mereka yang melanggar ketentuan da
ri landreform tersebut. 26

Pfi
Parlindungan A.P., op.cit., h. 231
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L A D  IV

cat?a r zau psnyivlssaijln 

j,rvi.ru.:;iN ato ;:;?ss

1. /enertiban Transaksi Jual leli Tanah

Tidak scmua oranj boleh ucmbeli tanah tertentu. Ada

1 orangan-l&rangan yang harus diperhatikan, Laran<_an-laran0- 

an itu kalau dilanggar dapat „ienyebabkan kesulitan bagi 

pembeli. Antara lain, to.nah itu tidak dapat dibalik nama 

atas nama pembeli, karena tidak diperoleh izin jual beli 

dari .yang berv/enang. Atau bankan hak atas tanah itu napus 

demi hukum.

Seperti yang saya un^kapkan pada bab II, bahwa fak- 

tor yang banyak mendorong terjadinya pemilikan tanah seca

ra absentee adalah karena adanya transaksi jual beli.

Setelah jual beli, tentu saja tanah itu akan menjadi hak 

pembeli, Persoalannya ialah, apakah pembeli boleh menjadi 

subjek (pemegang) halt atas tanah yang dibeli i t u . ^

Disinilah pentingnya penertiban transaksi jual beli 

tanah, karena tidak semua tanah dapat dibeli/dihaki dan ti

dak sernua subjek hukum di Indonesia ini dapat Lteudliki ta

nah, terutama pemilikan tanc.h pertanian. Sesuai den^-.n pa

sal 10 UUPA, PP no. 224 tahun 1961 jo pp no. taiiun 1964 

dan Instruksi Irupati ICop; la daerah Tingkat II ? ojoktrto, pt—  

milikan tanah secara absentee adalah dil'*raag. .un, re-

Effendi Perangin, praktek Jual ^eli Tanah. Paja- 
wali Pers, Jakarta, 1987, h.7«

27
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na t.-nah, t rutaraa tanah pertanian dapat dijadikan sumber 

hidup, lalu dengan ungkapan "tanah saya" berarti juga seba- 

jai ungkapan "nyav;a uaya, kebahagiaan saya", maka tidak pe- 

lak lagi jika tanah dangat diperlukan dan akhirnya dijadi

kan objek rebutan lalu sengketa dan kemudian, malapetaka. 

Dengan diperlukan itu aknirrv:* timbul pelang^aran-pel 

garan dan pcnyelundupan hukun .je..<ata-mata karena keinginan 

untuk memiliki tanah. Penyelundupan iiukum itu banyak terja

di pada transaksi jual beli ceperti, pembuatan KTP fiktif, 

perpindahan secara pura-pura, jual beli di bawah tangan dan 

sebagainya.

Di wilayah Kecamatan Pacet, yang termasuk ke dalam 

v/ilayah Kabupaten Mojokerto, ada instrksi yang memperketat 

larangan pemilikan tanah secara absentee dengan suatu per- 

mohonan persetujuan/izin dari bupati. Hal ini dilakukan 

oleh Kabupaten Mojokerto karena diketahui bahwa pada wila

yah desa/kelurahan tertentu banyak terjadi pemilikan tanah 

absentee, yang jelas-jelas melanggar peraturan yang berla

ku saat ini.

Salah satu syarat untuk dapat memiliki hak atas ta

nah adalah, pemilik bertem^at tinggal pada tempat letak ta

nah itu berada. Syarat status kepyndudukan ini, paaa saat 

ini bukanlah hal yang sulit jntuk dipenuhi. I;an a^ng^n itu 

tidak sulit pula untuk sang. -akan transaksi jual beli.

Oleh jebab itu, dalam rangk- p-.-nurl i juu transaksi vual l/eli 

tanah maka, peran serta m^3v arakat ualam menan^gu^angi ..ema- 

kin banyaknya pemilikan tan: n absentee scngat diperlu.tan.

39
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k0

Diharapkan kepada masyarakat pemilik tanah yang hendak men- 

jual tanahnya lebih memikirkan masa depan anak cucunya ke- 

lak a tau paling tidak masyarakat terdekatnya sendiri dari 

praktek-praktek pemerasan kelak di kemudian hari.

Memang,merupakan hak pribadi bagi seseorang untuk menjual 

atau mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain, namun 

yang diharapkan adalah, bahwa masyarakat sadar jika transak

si jual beli dilakukan dengan cara yang sembrono dan tanpa 

meraperhatikan peraturan yang mengaturnya dapat menyulitkan 

dan menyengsarakan anak cucunya kelak karena akan terjadi 

cara-cara pemerasan tersebut.

Jika disadari akan berakibat menyengsarakan masyara

kat begini, selayaknya transaksi jual beli diusahakan untuk 

tidak dialkukan dengan orang/penduduk dari wilayah yang ber- 

lainan kecamatan. Dqmpak lain dari transaksi dengan orang 

lain, terutama orang kota yang berduit adalah, harga tanah 

akan menjadi tinggi. Dan ini dapat memancing tetangga se de- 

sanya untuk menjual tanah miliknya yang pada akhirnya nanti 

terjadilah tanah-tanah yang oerstatus absentee. Hal ini ji

ka tidak ditanggulangi dengan penertiban transaksi jual be

li, maka pada akhirnya atau paling tidak dalam 10 - 15 ta

hun lagi tanah-tanah di pedesaan seluruhnya akar. berstatus 

absentee,

Penertiban tran^ksi jual beli ini dapat ai.aulai da

ri masyarakat sendiri ysitu, ciiatu kelompok so&k.-tl y--r*g pa

ling berkepentingan der.^an *epemilikan tanah-tanah pertani- 

ato. Masyarakat perlu di^adar'.an bahwa, jual beli yang tanpa

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN TANAH ABSENTEE Dl 
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO, PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

S U K A I R I



kontrol dapat menimbulkan darapak negatif bagi keturanannya 

di kemudian hari. Dan yang lebih penting la£i adalah membe- 

ri sodikit pengetahuan bahwa pada prinsipnya menjual tanah 

pertanian pada orang yang tidak se kecamatan dengan letak 

tanah adalah dilarang. Masyarakat harus tahu dan jeli bah

wa orang-orang kota yang akan mebeli tanah pertaniannya itu 

tidak akan tinggal dengan kontinyu/ajeg di tempat tanah itu 

terletak karena, ia disibukkan dengan pekerjaan lainnya di 

kota. Tanah akan digarap oleh osang desa dengan bersimbah 

keringat sementara ia mendapatkan hasil yang lebih banyak. 

Oleh sebab itu,usahakan transaksi jual beli dilakukan ha- 

nya dengan sesama warga/penduduk se kecamatan saja,

Masalah tingginya harga jual memang bermula dari ke- 

salahan transaksi jual beli. Pada mulanya tanah ditawarkan 

dengan harga tinggi kepada orang-orang kota yang berduit 

dan yang haus tanah. Kemudian terjadilah standar/patokan 

harga yang mempengaruhi harga tanah lainnya, terutama pada 

tanah-tanah yang letaknya saling berdekatan.

. Kemudian, diharapkan adanya kerjasama yang baik dari 

masyarakat, misalnya lewat Lembaga Ketahanan Masyarakat De

sa (LKKD). ri lembaga ini diharapkan pula ada suatu kese- 

pakatan untuk mengarahkan dan sekaligus menyalurkan pada 

warga/penduduk yang hendak menjual tanah pertaniannya, se- 

hin^ga tidak sampai menjual/ ■ en^dakan transaksi jual beli 

dengan penduduk dari lain kecamatan.

Kepada para perariLara (ma'ttelar) yang merupakan jem- 

batan transaksi jual beli, juga perlu diberi bekal pengeta-
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uan agar menjadi sadar dan mengerti bahwa menawarkan, men- 

ual atau mengalihkan hak atas tanah kepada or;.ng yang te:n- 

Bt tinggalnya berlainan don^an letak tanah adal-ih dilareng 

leh peraturan perundangan. Xecuali bagi para pegawai nege- 

L pada masa 2 tahun menj--lang pensiun. Bekal pengetahuan 

■ii pen ling a^ar para perantora sadar Dahwa pemilikan tanah 

9cara absentee itu dapat menimbulkan cara-cara pemerasan. 

angan karena demi komisi tinggi maka, rela mengorbankan 

asa depan generasi penerus yang akan mewarisi pekerjaan 

indahulunya sebagai petani dengan tanah garapanriya sendi-

42

Di dalam negara-negara berkembang pada umumnya, selalu 
didapati ciri tertentu, yakni terdapat sejumlah kecil 
penduduk yang menguasai sebagian terbesar daripada ta
nah.
Ciri tersebut ditandai pula dengan adanya dua masalah 
pokok, yakni:
a. produktivitas yang rendah, yang diakibatkan oleh ka

rena pemilik tanah tidak sungguh-sungguh menaruh per- 
hatian untuk mengolah tanahnya, dan 

b* ketidak mampuan untuk membeli alat-alat pertanian mo
dern yang mengakibatkan tidak adanya produksi yang 
maksimal.28

Ungkapan ini ditujukan pada suatu kegagalan betapa 

.litnya melaksanakan kebijaksanaan landreform secara konse- 

en. Dan ini dapat terjadi dari timbulnya pemilikan tanah 

cara absentee yang tidak mengerjakan tanahnya dengaa su- 

guh-sungguh dan adanya penguasaan tanali di satu tangan, 

n terjadilah praktek-praktek pemerasan.

Jad.l d'.pat ditarik su.stu kesimpulan bahwa, para pe- 

ntara juga rnempunyai tangling jawob moral untuk menyela-

28Ma.ria S. Sumardjono, Puspita Segangkuin Aneka Ma- 
.ah Hukum Affraria, Andi Offset, Yogyakarta, 1982, h. 5 9.
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matakan generasi penerus di aesa-desa jang ingin meneruskan 

;:.ataponcaharian pendahulunya selcgai petani, sebagai pemi

lik tanah tuiapah darahnya sendiri dimana ia dilahirkan.

?. Peranan Aparat Yanr> Bervjenans Dalam r.enanflftulanai Pemi

likan Tanah ,/osentee

Aparat yang berwenang yang saya maksudkan dalum ura- 

ian ini adalah, parangkat des£, caraat kepala wilayah, apa

rat pada kantor agraria kabupaten tingkat II, pemerintah 

daeraii tingkat II.

Seperti yang saya ungkapkan pada bahasan teraahulu 

bahwa, yang menjadi hambatan utama dalam melaksanakan la

rangan pemilikan tanah secara absentee adalah karena kurang- 

nya tebaga dan beaya untuk dapat bekerjasama secara terko- 

ordinasi an tar instansi terkait. Pada sisi lain ada aparat 

instansi-instansi tersebut tidak bekerja dengan penuh dedi

kasi. Ilampir di semua bagian instansi yang terkait dengan 

masalah pertanahan/keagrariaan selalu mudah tergoda dengan 

keberadaan materi sehingga rela melakukan pelanggaran hukum 

yang seharusnya ditegakkan dan dijalankan dengan konsekuen, 

Sebagai abdi negara yang berbakti kopada nusa dim bangsa, 

-el^yaknya mementingkan kepentingan unum daripada kepentin0- 

an pribadi deugan nenjauhkan diri dari perbuatan yan6 meru- 

jikan bangsa dan negara, seperti korupsi, manipulcsi, dan 

mcrapGrguncican jabatan untuk uencari a^rta ,?ang tidak ualal.

Dfdam transaksi jual beli taxi ah uisalnya. .^uatu ke^m- 

daiian untuk mendapatkan KTP fiktif dun menerinu begitu c.aja 

surat pindah seseorang, adalah merupakan suatu kerjasama an-
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tara calon pembeli dengan aparat yang ocrwenang. Dengan pe-

licin beberapa rupiah, dapat menerbitkan KTP atau menerima 

surat pindah yang keasliannva ciirc^ukan. Keraguan itu iur- 

jadi karena pembeli masih mempunyai raatapencaharian lain 

di tempat asalnya, di kota. Dengan .ivadi.ua i :u maka, dapat 

dipastiitan tanah tidal; a*:an di.iurjakan sendiri dengan efek- 

tif dan timbullah kemudian pemilikan tanan secara absentee. 

Seharusnya para aparat aapat ...onduga-duga/maubaca itikad da

ri calon pembeli dengan jalan aemiuta data pribadi atau la- 

tar belakang, nengapa da.; untuk apa dia menbeli tanah.

Hal ini dapat dilaksanakan jika aparat yang berwenang beker- 

ja dengan bersih dan jujur.

Persetujuan/izin dari Bupati seringkali diberikan 

tanpa raemeriksa dengan seksama atau meneliti dengan balk, 

apakah calon pembeli atau pemilik hak atas tanah yang baru 

nanti akan benar-benar tinggal di tempat letak tanahnya be- 

rada. i'itiak ada petugas khusus dari pihak pemerintah daeran 

tingkat II atau kantor agraria yang menelusuri dengan teli- 

ti pada calon pembeli. Kalaupun petugas khu-sus ini kelak 

^da, barangkali juga tidak sulit untuk uenei.ibusnya dengan 

policin b-berapa rupiah. Sexcali lagi cembali kepada kejuju- 

ran dan aedikasi para aparat yang berwenang yang banyak di- 

tuntut.

Pada tingiiat kecamatar. caiuat ^e„o,0ai PPAT adalan 

orang yang paling berkepenti:i0an uenc>-.n transact si jual beli 

tanah, ,-;ur~na sebelum aaa akta jual beli  ̂an^ uibuat oleh 

PPATi tanah tidak akan dapat aibaliknamukan. Jadi di sinilah 

peran camat sebenarnya se.,agai ponentu, apakah transaksi ju-

44
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al beli akan terjadi atau tidak. Kecuali jika jual beli di- 

lakukan secara di bav/an tangan. Pada k^sus iui biasanya pi

ll ak yang turut bejrkecimpun^ :..~alan perangkat desa/kepala de

sa. Biasanya diminta sebagai saksi jual beli dalajn perjanji- 

an yang dibuat oleh para piiuk sendiri. Seringkali cu.iujj 

hanya dengan k^rtas segel/iiertas benuet-rai saja.

Kepala desa a«-au aparat d ^ a  seperti inilah jang se- 

narusnya perlu diberi pengetaftuan jang cukup bahwa, transak

si jual beli semacam itu mengandung resiko kelak di kemudi

an hari jika terjadi perabagian waris di antara keluarga pe- 

rcilik tanah yang lama.

45
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ii A b V 

P ^ N U T U F

1 . Kesimpulan

Dari pembahasan pur bab, mulai bab I samp...i dengan 

bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai o^rikut ;

a. bahwa pada Negara agraris seperti Indonesia ini ma

salah tanah pertanian menuntut perhation yang serius 

dalam hal peng^unaan, p^-nguasaan dan pemil'kannya, ka

rena menyangkut najat hidup orang banyak;

b. aengan itu maka, kepemilikan tanah perlu diatur se- 

demikian rupa senin^a ianari benar-benar untuk para 

petani yang membutuhkan. Tidak untuk para spekulatofc 

atau tuan tanah yang gemuk gendut diatas penderitaan 

buruh tani yang menggarap tanahnya;

c. untuk itu pula diupayakan adanya pembatasan luas mak- 

simmm dan larangan pemilikan tanah secara absentee 

yang dituangkan di dalam kebijaksanaan landreform;

d. bahwa kebijaksanaan landreform, seperti pada negara- 

n.gara sedang berkembang lainnya, sangat sulit mene- 

rapkan peraturan o ang berlaku benar-benar pada porsi- 

nya, sehingga -an^ak peraturan perund: ngan yang ti- 

ci'eictif;

e. U’JPA, PP no.a^if uanun 1^61 dan PP no. /fl tahun 19b^ 

awalah -era^urau v c*uw secara r.nusus .uengatur lara.:0- 

an pemilikan t:.mah secara absentee, i-'elaKsanaan per

aturan iui w/uiî aic nieû alai.ii luimbatan meskipun sudah
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diatur secara khusus lagi oleh pemerintah daerah

tingkat II, namun pelaag0«ran terhadap larangan ter

sebut masin saja terjadi;

f. sebagai mi sal di wilayah Kabupaten MojoJserto yang 

mengeluarkan Instruksi Zupati no* 5 tahun 1986 dan 

no. 6 “cahun 1986 yang pada pokoknya znerupakan aturan 

lebih lanjut uari larangan pemilikan tanah absents 

di Indonesia;

g. Instruksi Lupati ini memperketat dan memperberat s&a- 

rat pemilikan tanah pada beberapa desa/kelurahan di 

wilayah Kabupaten Mojokerto, berupa persetujuan/izin 

langsung dari bupati bila hendak mengadakan perpin- 

dahan hak atas tanah;

h. upaya ini tidak akan berhasil jika tidak ditunjang 

dengan kerjasama yang baik dan dukungan dari aparat 

yang berwenang untuk bekerja dengan jujur, disiplin 

dan penuh dedikasif

i. kasus pemilikan KTP fiktif dan jual beli dibawah 

tangan i.ierupakan contoh bahv/a ada oknum dari aparat 

yang berwenang yang telah menjalankan tugasnya seca

ra melanggar hukum;

j. bahwa masih banyak terjadi pemilikan tanah secara 

absentee adalah karena tidak ditcrapkannya sanksi 

dan ancamannya dengan konsekuen. Begitu juga s i nkci 

terhadap para aparat j-ang melan0 _̂ar hukum tersebut, 

ti\ ; k .la .urapiian *ec:.ra tegas;

lc.. ,wea--aan ini muauuat suatu preseden/kebiasaan bnhnn
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pelanggaran seperti itu sudah merupakan hal yang v.a- 

jar. Apalagi jika di antara aparat y«.-«ng berv/enang su

dah saling ue..>iu-;lumi bar.v.'a ..al tersebut in jrupakan 

"ladang subur" atau "t^upat basah" ;yang dapat menun- 

jang perekonoirdan kolua.rga.ny a*

2- o a r a n

a. Untuk mencapai .:ehidupan j  ang lcyak bagi petani be- 

serta .-eluarganya maka, _erlu ka:i.:̂ n auvaua ;,ia- 

syarakat pedesaan perailik oanah . ortanian agar tc^ap 

mempertahank&n hak atas tanahnya untuk kepentingan 

anak cucunya kelak di kemudian nari agar t-jrbebas

d̂  ri praktek-praktek pemerasan.

Upaya ini dapat dicapai dengan raeningkatkan penyuluh- 

an dan bimbingan masalah hukum secara intensif. Kesa- 

daran hukum masyarakat sangat dip^rlukan agar turut 

b^rpartisipasi secara aktif terhadap penertiban dan 

pelaksanaan nukur.i seerra efektif.

b. Pihak Fenerintau ui^arc.pxtan â t̂jori.'.'.'r. kcnud: han 

olehan uana j aiib diA„t?riu.<an i/i.vs./arâ at cerutama ^aum 

tani sehi;i0oa tidak sarspai ucnj” - 1 u.riah ailikn,,a 

dalam mei.enuhi k^butuhan :a;an ^ajjdang-paagannya i.iau- 

pun kebutuhan akan bibit, obat-oba ta., dan alat-alat

pel ̂ a*-ii<>.ii •. k'>j I-Utu.a>»ii lt-iii j.1* 1an us*

ngan uu *r.' ta n i, tetagi. uuk;;. *n . ..n,,a...ii:uar re. -

wii’ikat ..a.-* . las nahnv a saj\ aniuk ::xr;.p .rol-?h d-\- 

11a/ Juadal •

c. Peris,; ara*. an untuk :.t6»aiii.:i zs .nun i.-agi pemilik Laru

k6
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parlu dijalankan dengan konsekuen ^aitu dengan jalan 

rnembcrikan oanksi yang t. . ^s ca..i aparat yang berwe

nang yang raclaitu.-:an peia..jgaran aukum ^ada lapangan 

agraria, karena pada lapangan agraria ini menyangkut 

soal i an ah yang merupsuan uafac oagi kehidupan kaum 

tani.

d. i-erlu aijentuk suatu tin kniisur sjuacan Satgas (Sa- 

tuan lugas) pada tingkat desa/kelurahan yang menga* 

v/asi peraindahan hak atas tanah dan raelaporkan kepa

da Bupati atau aparat pemerintah yang lebih tinggi 

apabila terjadi pelanggaran atas larangan-larangan 

yang dibuat oleh Pemerintah.

'.::im khusus atau Satgas ini dapat bergabung di dalam 

lembaga desa yang sudah ada seperti, Lembaga Keta- 

hanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Karang Taruna.
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