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BAB X 

PEKDAHULUAH

1. Permasalahan: La ta r  BolaTanK dan Perumisnnnra

Soporti dilcotaliui borsamo, taaali ncrapunyni a r t l  

penting bagi tehidupan maiusia baiTe Icini raaupun d i raasa 

mendatang, d i tamping itu  tnnah morupakan salah satu sum- 

bor daya alara yang ncmpunyai peranan yang sanjjat besar* 

JiJca d ilih a t betapa pentingnya tanah bagi Jcohidupan inanu- 

sia irclcc diperlulain peraturan yang nangatur secara torpo- 

r in c i dan jo las  sohingga ta:i£h tersobut dapat dinnnfaat- 

Ican sebGsar-bo3ai*nya. Tang menjadi masalah di s in i adaloh 

tidaTc seimbaugnya lahan tanah yang terse dia donga a jumlah 

penduduJc yang torus meninglat, dapat juga dikatafcan lalian 

tanah r e la t i f  menjadi berloirang. Yang diunlcsud berfcurang 

di s in i yaitu berlcura ngnya tanah secara k u a lita t if  atau 

secara k u a n tita tif. Contoli borloaranguya tanah secara Icaa- 

l i t a t i f  seperti turunnyn derajat Ice3uburan tamh yang d i- 

kcronckan JeerusaTain linglmngan. Keadaan demifcian in i Tdiu- 

susnya torjad i d i pulau Jawa yang berpondud.uk padat so- 

dangTcan lahan tamlinya r c la t i f  tetap. PenduduJc di pulau 

Jawa Tdiususrjya para petani bcnynlc selcali dari morefei haqya 

nemililci tamh yang serapit. Proses peryoropitan atau pome-

1
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oahan tonali bulean hal baru yang terjad i di antara para pe- 

tani, hal in i disobabTmn oloh porallhan hale ata3 tanah ml- 

sa l jual b o li ata3 tanah, pongliibahan, pewarican dan tuTcar 

monuTmr. Diambil contdh d i bidang powariaan pada raulanya 

auami i s t r i  potani mompurcrai tanah portanian yang culwp 

lua3 tetap i eetolah neretat meninggal tontunya tanah porta- 

nian itu  diwaris oloh anole-analcny^* dari sin ilah terjad i 

pemocahan tanah aohingga mengalcibatlian tanah yang diwaria 

oleh anGK-analcrjya luasijya lebih sempit dibanding 3obelum- 

nya, hal in i fcarom dibagi-bagiTcan, pewarisan dGmilcian 

yang sistem Icolceluargacnnya parental dan sistom powari3an 

individual, padahal poraorintah nengusahaTcan agar sotiap 

Iceluarga potani monpunyai tanah yang luasnya minimum 2 ha 

seporti yang diatur dalca pasal 8 TJndang-undang Nomor $6 

Prp. Tahun I960. Oleh Tmrena itu  pomerintah sejak tanggal 

21; September I960 telah roengundangfam suatu undang-undang 

raongonai antara la in  tanah yaitu Undang-undang tontang 

Poraturan Dasar PoTcofc Ptfco!: Agraria.

Dengan UTJPA dan poraturan pelalcsananya diliaraplain 

masolall raeugenai tanah JdiususnyG dcpat diselesailcan. I>1- 

l ih a t  dari tujuan polcoTc UUPA yang tertora dalam ponjolas- 

an umun TTUPA :

a* meletaldcan dasar-dasar bagi ponyusunan liuJcum agra

r ia  nasional, yang afcn merupaTcan a la t untuk moniba- 

waTcan JoenaJamiran, fobahagiaan dan Iceadilan bagi ne
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gara dan raftyat, tarutaroa rakyat tan i, dalam rang- 

to masyaralcat a d il dan maTunur;

b. melotaklcan dasar-dasar untulc mongadakan Icosatuan 

dan Icosodorhanaan dalam hulaun porta nahan;

c. nelotaWcan dasar-dasar untulc momborilcan fcopastian 

hulrom mongo m i bak-halc atas tanah bagi rakyat so- 

luruhnya.

Diicatalcan torutaroa untulc raliyat tani hal in i disobabkan 

nogara Indonesia sebas&i noffnc agraris , rtTTcyat tani mom- 

puny ni andil besar bagi Jcohidupan nogara Indonesia. Oloh 

sebab itu  pemorintali sangat mGmperhatUcan soTmli Jcepen- 

tingan-Ioepenfcingan merefca.

Di dalam pasal-pasal 7» 10 dan 17 THJPA diTconal so- 

bagai pasal-pasal yang monyanslcut tentang Landrof orm, hal 

in i  porlu d ising gang Jcarom berJditan ©rat dongan akibat 

hukum di ter inti nya warisan borupa tanah. Kembali la g i mo

ngers! hubungan tanah dongan manusia raenimit toori para 

filusup Yunani yang d irin tis  oloh orang-oreng Yunani oalca 

a da 2 hubungan yaitu s

a. hubungan manusia dongan tanah dalam a r t i abstrak 

diruimisTcan del am Imlimat : Tuhan tidaTc atom mon- 

ciptakan raamsia jika tidajc monciptalcan buiai.

b. hubungin nfcnusia dongan tam h dalam a r t i konkrit, 

b ila  ada dua faJctor yaitu ocupasi artinya tanah 

itu dipergunakan sendiri oloh pomogang haJc^a
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atau pe mi lilt, Icreasi artinyfi tanah diuiahatan 

sendiri oloh porailiknya*1 

Dari toari filusup Tunani dapat d ita r ik  Icesirapulan bahwa 

mosIdLpun orang itu  raompunyai hal: atas tanah jilca tidak 

diusahaknn eondiri tanahijya itu  malca talc ada hubungan 

hukum d i antara koduanya* Toori in i JUta diterapknn da- 

lam pasal-pasal 7, 10, 1? UUPA mempunyai dasar yang sa- 

ma.

Keadaan in i  dapat juga te r ja d i Icarona pewarisan 

yaitu  jilca ah li war is monorima warisan borupa tanah to- 

tapi lotalajya tidak satu kocamatan dongnn tompat tinggal 

ah li war is , peniHkan tanah seperti in i  yang disobut pe- 

milikan tanah socaro absentee (guntai)* Berpangkal tolalc 

dari hal-hal yang telah diuraikan d i atas malca dapat sa- 

ya rurauskan pormasalahan di atas sobagai beriloit :

a. bag g imam sis tom pewarisan individual pa da ma3ya- 

rakat pare r ia l? ;

b. bagaincna alcibat hukum yang tiirbul dari pewarisan 

tanah 30telah diundangkannya TTUPA dan poraturan 

pelalcs a naa inya ?;

c. bags Imam pomccahan mcsaloh yang tirribul dongan 

adanya pewarisan setolah diundangkannya UTTPA dan

^Soedalhar, catatan kuliah Eukum Agroria I ,  23 
September 1986*
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peraturan pelaTcsanarya?;

Tiga permasalahan In i yang mombutuhkan ponibahaaan lobih  

la  11 jut*

2» Pen.lolasan Judul

Dalam sfcripsi in i eaya mGngarabil judul : Pewaria-

an tanah dan akibat liulaxm yang timbul setelah diundang- 

kan UUPA den poraturan pelak3anaannya* Dirwlai dari Ka- 

limat portama ya itu  pewarisan tanah, kalimat in i dapat 

noninbulton beberapa pem fsiran yaitu apaTcah pewarisan 

tanah itu  bordasarltan hukum waris adat atau didasarlaan 

hukum waris BV ataukah didasarkan pa da hulcum waris 

Islam? Dalam ju^iil skripsi saya raemang tidak menyebutkan 

pewarisan tanah berdas&rlmn hulcum waris adat sebab hal 

in i saya dasarlain pa da pa sal 5 THJPA yang nengatakan bahwa 

hulcum agrario yang borlaku atas bund, a ir  dan ruang ang- 

kasa iolah hukum adat. Sedangjcan hukum waris adat itu  

sondiri adalah nempakan salah satu bagian daripada hukum 

adat yang raompunyai pengaruh palir^ d©minan di dalam ko- 

hidupan masyarakat, dan solcarai^ pengaturan tanah sudah 

diatur dalam UUP4 sohingga pada judul skripsi tidak saya 

sebutkcn pewarisan tandi berdasarlmn hulcum waris adQt. 

Selain itu  maycritas bongsa Indonesia adalah tunduk hulcum 

adat.
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Hujrura adat dt s in i adalah liulaim adat yang oudah 

disaring dari hal-hal yang bore ifa t nogatif atau berton- 

tangan dongan undang-undang yang lobih tinggi dan Juga 

disorlng oloh aras-azas Icosatuan dan porsatuan bangsa 

atau dongan kata la in  hulcura adat yang torsanoor raemrut 

Boodi Harsono, sola in  itu  Juga huJcum adat morupaTcan hu- 

Icum a s l i  bangsa Indonesia yang bcrlcenbang terus sosuai 

dongan porkonbangan naeyaralcat itu  sondiri.

Yang dimalcsud dongan powarisan ialah perbuatan 

mencruslcan atau mongoporlcan harta Icelcayaan yang alcan d i- 

tinggallcan powaris atau perbuatan melaloJcan pombagian 

harta warisan Id pa da ah li war is baile sobolum atau sete- 

lah powaris neninggal dunia> Sodanglcan tanah adalah bon- 

da warisan yang ditinggallcan powaris, dengan diterimanya 

warisan itu  aotelah berlalcunya TOPA dan peraturan pelalfc- 

sananya beralcibat huJcura tertentu. ATcLbat hulcum dinaTcsud-* 

adalah tamh yang d ite r im sebagai warisan itu  berlcait 

dan harus nongilcuti Icotontuan baru yang diatur dalan pa

sal-pasal UUPA dan peraturan polaTcsanftannya. Dalam pewa- 

risan saya nembatasi pada warisan yang berupa tanah saja 

dan juga tidal: raomporeoallcan apalcah tanah itu  rasrupaltan 

harta asal atau harta bersaiaa, agar lebih to r f  oleus pada

p
Boedi Harsono, Kurapulan Kullah EuJcum Agraria I I , 

Bagian I ,  Kuliah Jurusan Notariat Palcultas Sukum Unlv«r- 
sitao Indo:iesia, 1977, h. 30.
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raaoalah yang borkisar tontang tanah. Yang dlmnJccud do- 

ng&n menfiruslccm adalah harta asal yang ditingffilkan d i- 

toruskan pada ah li waris eocara tidalc songaja soperti 

dengan Jcoiaatian. Sodangkcn yang dimaTcsudJran dongan 

moi^oportan adalah harta poncaharian atau harta gono- 

g in i yang dioporTmn yang poralihannya dilafcukan dongan 

songajc misalnya dongan htbah atau hibah waslat.

3. Alasan Pomilihan Judul

Judu3*,di atas saya p ilih  Tcarena ©rat Traitaimya 

dongan kohidupan potani dongan powarisan tanah yang ber- 

sistom individual pada masyarakat parental yang umumrya 

pada nasyarakat di pulau Jawa. Powarisan itu  sondiri talc 

luput dari Iceliidupan raanusia. Kanusia hidup dan komudian 

raati, dalam foahidupannya biasanya morokn mempunyci harta 

kskayaan yang komudian mo re Icq tinggalkan pada anak-anak- 

nya. Komudian tanah aoperti pada uraian sobolunnya me- 

nyatakan bahwa manusia tidalc bisa lopas dari tanah, k ita  

la h ir , hidup dan mati, Hal in i yang mendorcng saya untuk 

mo ngarabil judul denikian apalagi d ilih a t sistem powaris

an individual yang raenbagi rata harta wariean d i antara 

anak-amkcya.

Bagaimarc jiTca tanah itu  sebagai warisan yang ha- 

rus dibagi-bagUmn pada ah li warisnyc sodangkfln tanah
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itu sendiri tidaTc bogitu luas. Hasalah in i sangot perlu 

untuk diJcaji dan d ieari la  ngkali -  la  ngkah guna raonanggu- 

langi hal-hal yang monxglkan bangso.

4 . Tujuan Ponullean

Tujuan pem lisan skripsi in i untuk mongjcaji lobih 

nendalam tontang sistem pewariscn individual jika dilca- 

itknn dongan UUPA dan UTJ Ko. $6 Prp Tahun i 960 Tdiurms- 

nya, apalagi yang bornubungan dongan program Landrofam 

sebagai upaya pcnataan kembali ponggunten tanah porta- 

nian dan pemtaan kembali ponguasaan dan pemilikan tanah 

pertenian. Solain itu  iTcut momborikan sunbangan pomikir- 

an bagi porkerabangan ilmu hulcum Idxususnya dalam huJaxm 

agraria•

$• Motodologi

a. Pondekatan Hasalah

Dalam merabohos pcJcok pemasclahcn in i 3aye mom- 

pergunakan pendokatan soenra yuridis naksudnya didasar- 

kon pada peraturan-peraturan yang ada raisalnya TTUPA, UTJ 

Nomar 56 Prp Tahun i 960 tontang p© net a pan lu&s tanah 

pertanian, PP Ho. 22i; Tahun 1961 tontang polaJcsanftan 

penbagian tarx-li dan pomborian ganti rugi dan PP Ho. Ip. 

Tahun 196^ tontang Poraturan dan Tambahan PP Ho. 22̂
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Tahun 1961 serta PP Ho. 4 Tahun 1977 tentang pondliTaxn 

tanah portanian seoara guntai/abBontoo bagi pare Penti

um n Pogawai Kogori.

b. Sumber Data

Surabor data yang oayc porgunalmn dan saya por- 

ololi untuk mcmbantu kelanearan perulisan in i deiigan mo- 

laltukan studi kopuc takaan borupa : bulcu-bulcu lite ra tu r , 

bahan kuliah dan peraturan porundangan yang berlaku yang, 

ada hubungan dengan masalch penulisan skripsi in i.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

TJntuk wembahas raasaLah in i pertama-tama dilakuksn 

studi Iropustakaan dongan jalan menpolajori buku-buku l i 

teratur, poraturan perundangan yang berlalai sehingga d i- 

peroleh data-date yang borhubungan dengan masalahnya da- 

r i  data itu  Tcemudicn diolah, dibandingkan, disusun dan 

dibabas eecara sistcmatis sesuai dengan kerangjka tulisan.

d. Analisn Data

Data yang dipcroleh terloblh dahulu dikaitkan do- 

ngcn pennasaleliannya barulah komudian diadckan pengana- 

lisaan torbadcp permasalahan teraebut dengan demikian 

data yang diperololi raerupakan data yang dapat diportang-
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guns Jawabtan.

6. PortanKKung.jawaban Si3tomatika

Untuk mengganfcarkan I c i  skripci 30cara ko3olu- 

rulian d i bawah in i soya cantumlmn sistematika pombahesan 

yang to rd tr i dari lima bab, soliingga bcb satu dongan bab 

yaflg la in  sa ling berkaitan.

Pondahuluan aaya lotaltfcan pada Bab X karem di 

dalam bab in i menjclaskan la ta r belakang, pokok-pokok 

perraasalahan dan pengortian-pengertian yai^ dibahna sc- 

cara garis besar.

Tinjauan umum tontang pewarisan saya lotakToan da- 

lam Bab I I ,  karenc raerupakcn awal dalam poribaha3an per- 

raasalohan mange m i powarisan tanah Idiususnya yang terja - 

d i pada iuasyarakat parental yang bersistem individual.

Pewarisan tamli, saye letakkan dalam Bab I I I ,  ka- 

rena leb lh  Idiucus ncmbahcc tontang tamli sebagai warisan 

dan akibat hulcum yang tiribul yang dikaitlsan dengan TJUPA 

dan Peraturan Polaksana, tinfculnya tanali absentee, peni- 

lilasn tanah yang melebilii bates raaksiinura dan pentirignya 

untuk mondaftarkan peralihan hak atas tanah warisan ke 

Taint or pendaftaran tanah.

Beberapa kernungkinan pemecahan nasalali bordasar- 

kan TJUPA dan Peraturan Pelaksana, saya letaT£:an pada 

Bab IV Tcarona di dalam bab in i membalias upaya-upaya yang
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diiGkuIcnn terhndap pomililcan tanah abt<mt«o dengan TTU 

No. 56 Prp I960 domilcian Juga terhadap upayn dalam 

pongaturan batas maJcsiraum dan batas minimum pemilUcan 

tanah.

Pom tup saya lotaltfcan dclcra Bab V yang beris i Tco- 

aimpulan dan saran yang borJconaan dongan soluruh poraa- 

salahan.
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BAB I I

TIHJAUAH UHUM TEN TANG PEWAHISAH

1 . S js tcm  Powarisan Individual Pada Masyaraftat Parental

Pengertian tcntang powarisan tolah disinggung pa

da bab pendohuluan yang berartl suatu porbuatan monerus- 

Tran atau mongoporlcan harta ke!:ayaan yang ditinggal!:an 

oleh pcwaris kopada ahliwarisnya. JiTca dibicaraKan ten- 

tang powarl3an maTca ada tiga  unsur d i dalamnya yaitu 

adanya orang yang merriberlTian warisan atau meninggal du- 

nia, harta Icq fey a an  yang diberikan atau ditinggalloinnya 

dan adanya ah ll waris yang borliaTc. Pada masyaralcat Jawa 

pada uraurinya yang borsistem IvGlroluargaan parental yang 

borhaTc mowaris dari harta TceJcayaan orang tua adalah ae- 

mua analc-analcnya dongan pembagian yang sama ya itu  satu 

dibanding satu tanpa raolihat apaTcah anaTc itu  la lc i-lak l 

atau porompuan.

Pewarisan yang Tcewarisannya borsistem individual 

malcsudnya harta peninggalan dibagi-bagiltan di antara 

para ahliwarisnya* Harta Kolcayaan yang ditinggallcan pe- 

waric atau warisan dibagiJian diteriraa oloh ahliva- 

r is  socara sondiri-sondiri sehingga warisan itu  torpo- 

cali-pecah atau dengan i3 tila h  la in  warisan raenjadi tor- 

bagi-ba&i* Hal in i tidal: terdapat pada sisters powarisan

12
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TcoloTctif yang harta warisan borhalc diusahakan dan d i-  

porgumTcan oloh setiap a lil i  waris sccara borsama-sama. 

Dengan sistoin powari#an TcoloTctif in i ada Tcountungannya 

sobab harta warisan itu  tidaTc dibagi-bagikan d i antara 

ah li waris totap i diwaris socara bcrsama-caraa sohingga 

dangat mungfcin liarta warisan alcan somalcin bortanibah.

Sistom powarisan Tcoloktif d ili l ia t  dari TcobaiTcan- 

nya ia lah fungsi harta warisan itu  diperuntuKTcan buat 

Icolang3ung3ungan hidup Icoluarga besar, tolong-nonolong 

antara satu dongan yang la in  dan liarta warisan itu  to - 

tap dapat dipelihara, dibina dan diTcombangTcan. Kolonah- 

annya mommbuhlcan cara borfU cir yang to rla lu  sempit Tai- 

rang torbulra bagi orang luar.

Soorang ahliwaris dalam huTcum adat pada asasnya 

tidaTc boleh monolalc warisan yang diberilcan. Hal in i  t i -  

dalc saraa dongan hulcura waris BW soorang ahliwaris dapat 

menolaTc atau menerima warisan yang diborilcan soporti da- 

lam pasal 10lj.5>» 1057$ 1058» 1059 BW. Ponbagian warisan 

dalam lial in i didasarJmn pada Tee tontuan-Tco to ntuan monu- 

rut hulaam waris adat, hulrum waris adat atau hulaim adat 

waris dan is t i la l i  yang mengandung pongertian yang s ana. 

DigunaTccn is t i la l i  huJcum waris adat untulc pom lisan in i 

guna membodaltan dongan i3 t i la h  huTcum waris BW dan huTcum 

waris Islam.

Di dalam huTcum waris adat tidaTc mongurailcan ton-
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tang waris dalam hubungan dongan ahllwaris eaja totapi 

lebih luas dari itu . HuTcum waris adat adalah halaun adat 

yang momaat garis-garis  Icotontuan tontang harta warisan, 

pewaris dan ahliwaris s orta caro bagaimanc harta warisan 

itu  dialihJcan ponguasaan dan poniliTcairiya dari powaris 

ftopada ahliwaris.^

Dalam f i ls a fa t  hulcum adat yang to rd ir i dari dua 

poTcoI: dasar ya itu  :

1. Panclangan me:igo:iai hubungan antara dunia iiyata 

dan dunia talc ryata soring di3ebut pandangan 

cosmis.

2. Pendangon Iceborsomaan atau TcoTcoluargaan yang d i- 

sobut pandcngan to ta l it e r .^

Falsafah cosmis to ta l it e r  in i sudah merasul: dalam tata- 

mn hulcum adat bailc socara ber3ama-sama atau berd iri 

sendiri. Karona masyoralcat Jawa dilingkupi oloh fruTrum 

adat malca falsafah cosmis to ta lito r  in i berpongaruh di 

dalranya, sehingga warisan itu  harus diterima oleh ahli 

waris guna mendapatlcan borlsah lah ir  dan batin dan tidal: 

bertontangan dongan asas Tcolcoluargaan torsobut.

^Hilman HadiTaisuma, Hulram Waris Adat, Alumni, 
Bandung, 1980, h. 1 7 .

Susanto, catatan Troliah Hulcum Adat I . 31
Januari 19 8 7 .
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Warisan yang ditoriraa oloh ahliwaris itu  tidalc 

d ilih a t dari wujud n a to r iil sajn totap i wari3an itu  Ju- 

ga to rd ir i bonda lamato r i l l *  Oleh sobab itu  Tcarona ah li 

waris maupun bonda waris, adalah bagian dari alam bailc 

alam nyata dan alam gaib raaJo dalam hal in i tidaTc boleh 

monolalc untuT: raonerima warisan itu . Juga Tcarona warisan 

itu  di s ampins bonda m atoriil to r  dapat juga bonda imraa- 

to r iiln ya  male ahliwaris haruslah ada hubungan orat de

ngan powaris yang berarti harus sodarah dengan s i  powa

r is  . In i berlaTcu dalam huTaim adat trad is iom l*  MaTsud- 

nya harus 3edaroh ialoh Tcarona TccTaiatan dari bonda ira- 

m ateriil itu  jangan a am pa i  jatuh pada orang la in  sobab 

Jilca bonda itu  jatuh pada orang la in  maJ® orang la in  

itu  yang alcan mondapat tolcuatan.

Tetapi sotelah adanya Zurisprudonsi, Tceputusan 

Mahlamdh Agung tanggal 18  Marot 1959 Ho. 37 K/Sip/1959* 

yang monyataTtan bahwa soorang amlc angTcat boleh mowaris 

liarta Ioslaayaan orang tua angfcatnya te ta p i sebatas liarta 

borsana ditanibah yurisprudensi t g l .  20 A p r il 19&0 Ho.

110 K/Sip/1960 yaitu mengenai janda yang dapat monjadi 

ahliwaris harta alaarhum suaminya.

Dari poribahasan sobelumnya diTcataTcan bahwa powa

risan dalam raasyaralait Jawa morvipaTcan suatu poristiwa 

pontii^ Tmrona morupaten suatu poxfeua tan raonerusjean atau
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pongoporan ponguasaan dan pomillTmn warisan dari pewaris 

Tcopada gonorasi *olanjutnya gum raoribori Trokuatan bailc 

raatoriil maupun iramateriil. Warisan itu  beta pa pun Tcocil- 

rya tctap harus ditorima, misalnya sawah yang luasnya

0,5 ha bagi ahliwaris yang sudah bortoluarga dongan raom- 

puijyai anak ompat tontu hasil produTcsi dari tanah yang 

hanya soluas 0,5 ha Toirang moncukupi suctu keluarga ao- 

cara malcsimal, Koadaan dcmifcian in i coring to rjad i pada 

raasyaralcat Jawa yang powarisannya borsictcin individual.

2. Tansli Sobagci Harts Wari3an

Tang dimalcsud dongan harta warisan atau warisan 

adalah harta Tcolmyaan dari powaris yang raasih hidup 

atau yang telah meninggal bailc yang telah tarbagi atau 

masih dalam Tceadaan talc torbagi. Somua analc oondapatkan 

bagian yang sama totapi tidalc borarti bahwa tiap -tiap  

amJc raenpunyci hale yang saraa monurut jumlah anglca, to 

tapi bagian itu  berdasarTcan Iosbutuhan dan Iropatutan.^ 

Sisten powarisan individual in i ada toobailcannya, yaitu  

dengan pemiliTcan socarc pribadi mafca ahliwaris dapat be- 

bas monguasai dan monililci bagian warisan itu  untulc d i-  

porgunalcan sebagai raodal tohidupan solan jutnya tanpa di-

^Taraalciran, S, Asas-asas Huloua Adat oonurut tiga  
sistom hulcum. Pionis Jaya, Bandung, 19^7, h. 69.
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pongaruhi oloh anggots 7©luarga la inr^a. Iq  dapat mong- 

alihJcan bagian warisan Itu  pada orang la in  untuT: dipor- 

gunaTcan Icobutuhan hiduprya. Totapi ada sogi Tcclamahanitf'a 

ya itu  pocahnya liarta warisan itu  dapat moronggangJam ta

l i  persaudaraan yang dcpat monirfoulTcan hasrat ingin rao- 

miliTci secara pribadi dan raomontingTsan d ir i  sondiri. 

Sistora powarisan individual in i mcnjuruc Tco arch nafcu 

yang b e rs ifa t individualismo dan m aterialistic di sanping 

terpecali-pGCalinya lahan menjadi sangat sompit dan ta!: 

raungTiin produlct i f  la g i.

Harta warisan yarg terbagi d*n liarta warisan talc 

t«itoagi, sebagpi contch dari warisan talc terbagi pada 

masyaraTcat Jawa yaitu dalam bentulc barang pusaTca antara 

la in  fceris yang mcrupalcan bonda Tcerauct. DjJcatnTcan soba- 

ga i warisan taTc terbagi Tcarona liarta warisan itu  raorupa- 

Tcan lambang porsatuan septa Tcosatuan toluarga yang bor- 

s i fa t  magis bagi Tceluarga borsanglcutan. Sohingga diwaris 

socara mayorat biasanya diwaris pada analc tertua dongan 

tugas noiijGliliara, demilcian juga pada tanah Dati di Se- 

panjang Hitu (Ambon). Totapi warisan yang borupa tanah, 

sawah dan Tcebun dapat dibagi dongan dipocah-pecah. Lain 

halnya di Minanglcabau tanah, sawah merupalcan warisan talc 

terbagi dilcuasai secara Tcololctif oloh ahliwarisrya. Sg- 

hingga tanah, sawah dan Tcobun totap utuh tidal: torpecah- 

pocah sobab tamh itu  dilcuasai borsama dan dUasrjdcan
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'_’ crcana dan hasilnya dibagi rata sosana ahliwaris.

Warisan tanah dalam sistom koloolu&rgaan parental 

di podosaen yang d iterina dapat digunalran sobagai bolcal 

hidup solanjutrya bagi para petani ahliwaris teraobut. 

Dongan raoncrima warisan tanah ba^i para potani norupalcan 

sosuatu yang borharga, Jcarena tanoli sangat borguna bagi 

potani jika dikorjakan dengan bail:- Tctapi luasqya ha- 

ruslah socuai dongan Tcebutuhan Tic.Iuarga petani itu . Na- 

mn hal in i s u lit  celcali aoperti yang sudali diuraUcan 

di atas bahwa betapapun kocilnya luas tanah itu bagi ah

liw aris , wajib untuk diteriiaa. Padahal bagainane mungkin 

tanah yang luasnya torlanpau scmpit itu  a Iran dikerjalain 

dan-raoncitfcupi kcbutuhan keluarga.

Tanah nerupakan obyek usaha msrusia. Tanah bagi 

para petani raorupafcan hal yang ponting bagi Irehidupannyt 

karena dengan h a s il tanah itu  petard dapat morabiayai kB- 

liidupannya s©hari-hari.

Poraturan tcntang tanah sebeium berlakunya UTJPA 

bers ifa t dualism© maksudnya ada dua hukum yang mengatur- 

nya yaitu hukum barat dan hulcum adat. Tetapi setelah 

berlakuqya TJUPA, dualiane hulcum tanah toldli hapus totapi 

untuJc hulcum adat tcntang tanali aiangkat menjadi dasar 

bagi hulcum agraria nasional. Dikarenakan hulcum barat di- 

anggap bortcntangan dengan Icopcntingan ra&yat dan negara
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Indonesia, sohingga hulcum adat yang morupalcan hulcum Jt®-

pribadian Indonesia yang dijadttcan dasar. Soperti yang

tertuang dalara pasal 5 yang borbunyi sobagai berikut :

HuTcum agraria yang borlalai atas bund, a ir  dan ru- 
ang angfcasa ialah hulcum adat, sepanjang tidak ber- 
tontangan dongan kopontingan nasional dan negara, 
yang berdasorkan atas porsatuan bangsa, dongan so- 
sialisme Indonesia sorta dongan poraturan-peraturan 
yang torcantum dalam undang-undang in i dan dongan 
peraturan porundangan lainnya, segala sesuatu do
ngan me ngindaliJcan unsur-unsur* yang bersandar pada 
hulcum a gams.

JiTca d ilih a t dari s ifa trya  tanali morupalcan satu- 

satunya bouda kekayaan yang moslcipun meiigalemi Icoadaan 

bageimanapun juga tannh torsobut raaslh. bors ifa t tetap 

dalam Tceadaansya bahlmn Tcadang-Icadang monguntun^can*  ̂

Contoh tanah yang toxbalcar sotelah padam tanah itu  te

tap borwujud tanah soperti somula, dilanda banjir se- 

te lah  surut tanah itu  nenjadi subur Tcombali. Kolihat 

pontingnya tanali bagi Icohidupan manusia maJca diperluknn 

peraturan soperti TJUPA agar tanah itu  dapat dimanfaat- 

Tcan secara mafcsimal bagi Icohidupan nanus la * Tanah atau 

bumi yang dalam UUPA pasal l(ij.) diJcatalcan bahwa s "Da- 

lam pengertian bund, solain  permulaxan bumi, termasuk 

pula tubuli bumi di bawalirjyc serta yang bereda di bavah

^Surojo Wignjodipuro, Pen^Giitar dan Asas-esas 
HuTcam Adat. Alumni, Bandung, 1979, h. 2i;?.
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Koadaan tanrih d l pulau Jawa roomang telah padat 

oloh pondudult sodangltfin tanah Itu  r e la t l f  totap aehingga 

ahliwaris yang raeneriraa tanah sebagai warisan haruslah 

nongerjeTcan dan nongolah socara aTctif d l aamping monjaga 

Tceauburanrya agar tidal: rnsalc sohlngga mongaTclbatTfcan do- 

ra ja t Icosuburannya tidaTc borkurang.

JiJca I&suburan tanah Itu  berTairang aleibatnya ha

s i l  pertaiiian tidak rienmsJean, so la in  itu  wariaan yang 

berupa tanah in i oleli ahliwaris jangan sarapai d iterlan - 

tarlcan dengan alasan letaT: tanah borjauhan dengan tem- 

pat tinggalnya. Koadaan deniil:ian bertentangan dengan tu

juan dari Landroform.
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BAB I I I  

FEWARISATT TANAH

1 . pgwarlsan Tanah Sotolah DiunflanETcan UUPA Dan Poratur- 

an Pelalcsana

Di ddlara bab sebelumrgra sudah diurailcan betapa 

pentingnya a r t i suatu tanali bagi Icohidupan manusia, apa- 

la g i bagi rafcyat Indonesia IdiucucpyG bagi potani sesuai 

Indonesia 3obagai negara agraric. Malm polalcsanaQn Un- 

dang-undang FoT:oTr Agraria besorta peraturan pelalcsanaan- 

nya secara Irons is ten sangat menjamin Icebortiasilan penba- 

ngunan d i bidang pertcnian, sebab dengan borpedoraan pada 

Undang Undang PoTcoT: Agraria para potani monpunyai Tcosa- 

daran tidaTc hanya pada licTc-haT:nya te tap i juga terhadap 

Tcewa jiban-Tcewa jiba nny a. Undang-Undang PoTcoTc Agraria son- 

pai soJcarang tolah berjalan + 28 tahun diharapTain peng- 

aturan tentang tanch sudali terunifilcasi benar-benar da

lam Undang Undang PoIcoT: Agraria-

Dengan berlal-runya Undang Undang PoTcoTc Agraria in i  

diharcplmn raampu mewujudlcan buni, a ir  dan ruang angTcasa 

serta T:e7cayaan alam yang terlcandung d i dclnmnya sebagai 

suniber ftcse jahteraam lah ir batin, a d il dan nerata bagi 

seluruh raTcyat Indonesia sepanjang masa. A d il dan maJanur 

bagi seluruli raTtyat Indonesia sepanjang masa nerupaTtan

21
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tugao borat bagi pemorintah don ralcyat Indonesia aebab 

jilca bumi, a ir  dan ruang anglrasa aorta IcoTcayaan alara 

tidal: dUcolola dan dipergunalean socara bonar dan tepftt 

aTd-batrjya bagi generasi berilcutnya tidalc altan bisa me- 

nilanatinya •

Demilcian juga dalam masalah powarisan tanali so- 

orang pewaris pada nasyaraTcat Jawa yang bersisten pa

rental yang meninggallcan warisan berupa tancli pertanian 

misalnya seluas 5 ha sodangfcan ana!:nyc berjunlah 7 

orcng yang sudah dewasa, tenturjya tanah pertanian yang 

seluas 5 ha itu  dean dibagi untuTc 7 orang, sehingsa se- 

hingga setiap ahliwaris mendapat tanah pertanian seluas

0,7 lia suatu luas tanah yang Icurang dari 1 ha, Apa a rti 

lptas tanah. yang Icurang dari 1 ha itu  jilra dibandin^can 

dengan ahliwaris yang raempunyai Iroluarga besor, itupun 

luas tanah yang Jrorang dari 1 ha in i almn diwarisfcan 

juga pada ahliwaris borllcutnya sehingga genortsi ber- 

ikutnya hanyalah nendapattan sejenglcal tanali yang tidal-: 

nungcin la g i untulc digarap.

Tanah yang luasnya talc soberapa itu memngld.nl:cn 

nerelca jual dan berubahlah status merolcc tidalc lagi se

bagai pemilil: tanah tetapi sebagai penggarap tanali, se- 

danglcan sebagai penggarap tanah pen^hasilan norelca belun 

tentu dapat nemenuhi l:ebutuhan hidupnya.
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Dongan domilcian mclalui pewarisan yang bersistom

individual proses pengopingan tanah dapat monirtouU:an
7

proa®3 IcomisTcimn dikalangan para potani* Oloh sebab 

itu  molalxii pasal 8 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 56 

Prp Tahun I960, diusahalcan dan diharapTcan dapat nonco- 

gah proses pomocahan tanah sekaligus proses I:emi3JcL:ianJ

Dalam mcsaloh powarisan tanah in ilah sotolah d i- 

undangjcanrora Undang Undang Polrolc Agraria dan peraturan 

polaksana serta seumpama ada pedoman pcneegeh pengo- 

pingan tanah haruslah tetap diawasi dan diccgah dari 

hal-hal tal: diingiiJcan sebab walaupun a da Tcotcntuan 

pencegalinya tidalc mustahil norcka totap ingin memecali- 

mecoh tanali melalui powarisan* Hal in i berTcait dangan 

alasan psilcologis dan Toepercayaan serta agar di antara 

para ahliwaris tida?: terjad i porsolisihan dalam monori- 

ma warisan sohingga untulc itu warisan tanah tersebut 

dibagi-bagilran saja pada ahliwaris.

Mezaang dilcatalcan dalam pasal 9 Undang Undang No

mor 56 Prp Tahun I 960 dilarang momindahTcan hal: atas ta 

nah pertanian yang mcninbulTain atau raelangsungfean poni- 

lilran tanah yang luasnya Toirang dari 2 ha, Icecuali pe

warisan. Jadi dalam powarisan tanali tidal: dilarang 3e-

'Wisnu Susanto, Po!:6k-poIccfc HuTcum Agraria. Pendi- 
dilcan Yustisia, Surabaya, 1953, h. 2l|.

7

6Ibid.
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orang ahliwaris menorimn warisan tanah yang luasnya Icu

rang dari 2 ha demilcian juga bagi powaris tidal: dilarang 

untufc mowarislcan tanah yang luasnya Icurang dari 2 ha. 

Sohingga dapat dilcatalcan bahwa prosG3 pcngopingan tanch 

(vorsp lin tering procos) menurut pasal 9 Undang Undang 

Nomor 56 Prp Tahun I960 disatu filial: dilarang totapi di 

fihelc la in  dibimrlcan Tcarena powarisan tanah dongan 3 i s -  

tom individual tetap ber jalcn. Di sin i nanpaTci^a ada sa

tu TcontradiTcci. Selanjutnya dalan pasal 17(1) U'.idang *J:i- 

dang PoTcoIc Agrarie dilcatalcan bahwa : "dongan nongingat 

Tcetentuan dalam pa3al 2 ayat 3 diatur luas nalcsinura dan 

atau minimum tanah yang boloh dipuryai dengan sosuatu 

hale tersobut dalam pasal 16 oloh Iceluarga atau badan 

hulcum.

Dari pasal 17 in i diharaplain suatu Tceluarga raen- 

punyai tanah yang luasnya itu  marapu untulc digarap soca

ra o f ©let i f  dan produlctif sohingga hacilnya dapat memo- 

nulii Tcebutulian hidupnya. Dongan deraiTcian Iciranya ada 

usaha poncogahan pengepingan tanah di filia l: la in  te r ja 

d i 3obali!-:nya. Pewarisan tanah setelah adanya Undang 

Undang Polcolc Agraria in i diharaplma tanah yang di taring 

itu  mempu^ai T'eiaaiapuan dan efelctivitas produlcsi. Hal 

in i berTcaitan dongan tujuan nogara Indonesia yang ter- 

tuang dalan penfcuJcaan UUD l9!+5 alinoa I4. yang berbunyi 

. . . .  Tcomudlan daripada itu  untuJc mcnbentulc suatu
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Pcworintah nogara Indonesia ya:ig melindungi sogonap 
bangsa Indonesia dan soluruh tunpali darali Indo:ecia 
dan untuTc nona JuTcan keso Jahtoraan umn, r.ionccrdac- 
fcnn Jcoliidupan bang3a, dan ilcut nclaI:sanaT:an kotor- 
tiban dunla yang bordas&rlcan kcmordokaan perdamaian 
abadi dan Jceadilan s o s ia l . . . .

Sobolum borlalcunya Undang Undang PoTroTc Agraria, 

soorang ahliwaris mowaria tanali di luar tonpat tinggal- 

nya tidalc menjadi masalah, rnungTcin oleh ahliwaris tanah 

portanian itu  diterlnntarlcan atau disowakan pada orang 

ya:i£ bcrtenpat tinggal sana dengan leta?-: tanah itu , ka- 

rona ahliwaris tidal: dapat mongerjakan tanali itu  secara 

a k t if .  Dari s in i bisa timbul peaerasan, totapi setclah 

borlalcunya Undang Undang Pokok Agraria dengan program 

landroform yang ditemukan dalam pasal-pasal 7» 10 dan 

17 Undang Undang PoTcoTc Agraria keadaan demilcian in i d i

larang. Sesoorang dihamskan nengerjakan tanahnya seca

ra a k t i f ,  demikian juga dongan newaris tanah yang aki- 

batnya tanali itu  nelebihi luas maksinun yang dikatakan 

sebagai monopoli tanah..

Undang Undang Pokok Agraria mclarang pemilikan 

tanah yang nelebih i luas malesinum, monopoli tanah per- 

tanian dilarang karena dapat mcniniralkan hasrat untuk 

lob ih  meluasTcan hale pemililsan atas tanah, sehingga se- 

jumlah tanali yang luas berpusat pada sesecrang, nenira- 

bulTcan kesewenangan atas -tanali yang d im ilik i serta da

pat molalculcan raanipulasi dan juga pemerasan pada petani
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lainnya torutarna potani yang tidnTc noniillTci tanah. Sola- 

in itu  untulc monghilanglcan porbodaan tin$:atan potani 

Raya raya ( tuan tanali) dan petani lemah 3oliingga ada ra

sa porsatuan di antara 303ana potani untu!: ne:igabdi pada 

ixigara dongan cara meningkatJsan lia s ll produlcsi.

Dalam Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun i 960 tidalc 

menberilcan ponjelasan apa yang diiuaksud dongan tanali 

pertanian cobab hanya diketahui bahwa tanali pertanian 

adalah soma tanali selain  daripada tanali untul: porumahan
«

dan untul: porusahaan jika domikian tanah yang niana di!:a- 

takcn tanali pertanian, untul: tidal: moninibulkan berniacan- 

nacara ponaf siran nal:a pada tanggal 5 Januari 1961 Kento- 

r i  Dalan Negeri borsaiua Kcnteri Agraria nongeluarlcan
[

Instrulcsl Borsana Menteri Dalam Nogori dan Otonorai Dao-

rah dongan Menteri Agraria Non or 9/1/2 yang d i dalaranya

norauat pengortian tentang tanali portanian ya itu  ;

Yang diwaTcsud dengan tanah portanlan ia la li juga so- 
rraa tanah porlcebumn, taribat:, untul: porikanan, t a - . 
nali tom pat pongembalaan ternalc, tanah belukar bolcas 
ladang dan hutan yang menjadi tempat pencaharian 
bagi yang berhak.

Jadi nisalnya tanali 3awah, tanah Turing, tanah tambak,

tanah perkobunan dan la in -la in .

Dengan donikian pewarisan tanah setelah diundang- 

Tiannya Undang Undang Pokok Agraria monpunyai T:aitan do- 

ngan program Landrefora yang mcliputi usahc-usalia :
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1 . MonghapusTcan sistora pomiliTcan don ponguasGon to

rch luas dengan monyolcnggaralcan betas naksinuni

dan raininum untuT: tiap Tcoluarga.

2. Larangan porailiTcan tannh portanian socara guntai 

(absontoo) dan larangan untulc raelaTcuIcan porbuat- 

an-porbuatan yang nengaTcibatlcnn pomecahan poml- 

li!:an tanah-tanali portanian nenjadi bagitm-bagi- 

a:i yang tcrlcnpau Tracil.

3 . Monporbaihi siston ponguacaan tanah tradisional 

dalam bontuT: bagi hacil dan gadai tanali,

lj.. Vic iyc lc  nggar aTcan rodis tribus i  taiiah-tanah solo- 

bilinya dari batas malesiraum tanah yang torkona 

larangan absentee dan tanah-tanab. ncgarc la ili

ny a.

5>. Mela!:3anakan perabayaran ganti rugi Icopada belcas 

poniliJ.;-p©miliT: tanah yang torlcona Landreform.

6 . MelaTcsanaTccn pengenbangan dan tindaTc lanjut bo

ra pa pombinaan potani Landrof ona,

HaTcsud dari usaha-usaha tersobut adalali agar tanah-ta- 

!iali yang nere!-:a n ililc i dapat sccara a l 't i f  norolca Irerja- 

Tcan dan dapat monghasil!-:an secara maTcsimal scliingga 1:q-
Q

sojaliteraan para potani dapat torjarain.

Q
7DireTctorat Agraria Propinsi Jawa Tiniiir, Beberapa 

Peraturan Porundangan Agraria, ECRPRI Propinsi Daorah 
^Tingkat I  Jawa Timur, 19<3o7~h*
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Adapun tujuan dari geralcan Landrof arm d i Indone

sia rnoliputi tiga as pole yaitu

1. Aspolc socia l cTconoiui
Bari aspoT: in i tujuan Landroforn d i Indonesia adalah 
untulc :
a, Hcmperbaiki Tceadaan sos ia l olconomi rclcyat Indone

s ia  fchususnya para potani po:iggarap yang rorupa- 
fcan bagian torbosar dari rclcyat Indonesia saloh 
satu cara untuT: noncapai tujuan tersebut adalah 
dengan Jalan mengatur pembagian hasil tanah por
tanian antara potani penggarap dongan pemililc ta
nah sobagairnana diatur oloh Undang Undang No, 2 
tahun 19o0 tentang porjanjian bagi hasil.

b. Momportinggi h as il produlcsi pertanian* 
dongan hasil produlcsi portanian yang rueningkat 
raaJca a lean meziingjcat pula koadaan so3ial olcononii 
para potani penggarap.

2. Aspek 3osial p o lit ik
Dari aspolc in i tujuan Landroform d i Indonesia adalah 
untulc s
a. Mengakhiri sistem tuan tanah sobagairaana telah 

dikotohui bahwa sistem tuan tanah meryebablcan ada- 
nya peraerasan atau penghisapan manusia atas nam- 
sia , oloh karona itu  maka sistem tersobut harus 
dihapuskan. Penghapusan sistom tuan tanah in i d i-  
lakukan dengan ccra raelarang pomililcan dan atau 
ponguasaan tanah pertanian secara luas sebagairaana 
yang diatur oleh Undang-undang Kornor 56 Prp tahun
I960 tentang ponotapan luas tanah pertanian.

b. Kengadakan penbagian hasil tanah pertanian secara 
a d il dan layak antara para petani penggarap dengan 
pemiliTc tanali sesuai dongan kotentuan-ketontuan 
yang temuat dalan Undang Undang Noraor 2 tahun 
I960.

3. Aspolc mental psikologi
Dari aspek kcjiwaan tujuan Landreform di Indonesia 
adalah untulc moningkatkan gairsli kerja para petani 
penggarap.

Muharariad Balcri, Sokilas Tentang Landreform Indo
nesia , Dopartemcn Pendidikan dan Ecbudayaan Univorsitas 
Brawijaya, Fakultas Eukura, Malang, 1935, h. 15.
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TujuQn in i dapat tcrcapai Jilca dongan cara pon-

bagian yang ad il dan laya!: atac liac il tanah portanian 

Irepada potani pons gamp scMngcn more 7m raondapattcan ba- 

gian yang lobili bosar daripada bagian 3oboluranya.

2* Aldbat HuTcum Yanfl Tlribul Sotelah Dltortoairra Warisan 

T&:ich

Dengan nerttrina warisan yang bcrupa tanah sotc- 

lah diundanglcan Undang Undang PoTroT-: Agraria dan per

aturan polaitscna raerapuryai alcibat, raa!:sudnya dongan mo- 

nerima warisan in i a7-:ibatnya bortcntangan dengan pasal- 

pasal dari Undang Undang Po!:o7c Agraria seperti pasal 7,

10 dan 17 dan tujuan dari Landreform. Eertontqaigan do- 

ngen pa3al 10 jlTar ahliwaris jaenorlma warisan tanali yang 

letalcnya tidal; satu tcrnpat dongan tempat tinggal ahliwa

r is  alcibat in i alcan dibahcs dan bagainana tindaT^n a h li-  

waris agar da Ian monorlma warisan tidalc neniribullcan por- 

tontangan dongan pasal-pasal Undang Undang PoTcolc Agraria*

a. Tirabulrya tanah absentee*

Seperti yang telah diuraUcan di atas bahwa pomi- 

lilcan tanch secara cbsontoe bertontangan dongan pasal 10 

Undang Undang PolcoT: Agraria yang nenyataTcan bahwa : 

"Sotiap orang dan badan hulcuia yang menpuryai sesuatu hale 

atas tannli portanian pada asasnya diuajiblian nengorjafcan
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atau nongusohaJcan scndiri sccara alrtif dongan nencogah 

carn-cara ponorasan".

Dari pasal 10 in i Jolas selcali bahwa jilca 30- 

orang ahliwaris tidal: tinggal di 3atu Tcocanatan dongan 

lotalc tanah itu  bagaimana ahliwaris dapat mengerjakan 

tanahnya secara aTctif padalial dalam pasal 10 diliaruslcan 

setiap  orang dapat mongerjalcan tanahnya secara aTctif. 

Mongapa dihGrusIcan untul: ncngorjal-ran sGndiri, sobab da

pat riGniinbuUcan pomGrasan !:arcna soorang ahliwaris t i 

dal-: dapat nengerjaTran s o n d ir i  tanahnya mate ic  aTccn ne- 

riyuruli orang-orang yang tcmpat tinggclnya sama dongan 

letaT: tanah itu  untuJc mongerjalcan tanah itu . Dari s in i 

tinbu l perjanjian bagi h asil cedangTcan perjanjian bagi 

h a s il seringlcali tidal-: ad il, perdliTc tanah nendapatfcan 

h a s il yang lcb ih  bosar dibandinglcan penggarap tanali se

lling ga Iceuntungan alcn lcb ih  banyalc dlterima oleh perri.- 

liTc. Penggarap tanah yang tidalc menpunyai tanah raau t i -  

dalc nau aTcan nenggarap tanah itu  sobab merc-Tra sendiri 

tidal: mempunyai tanali yang dapat nerefca garap. Poneras- 

cn dapat tiribul dttri s in i yang dapat mengaJcibatlcan Tce- 

mislclnan bagi petani penggarap apalagi bagi buruh tan i.

Di sanping itu  tanah bisa diterlantorTorn Tcarena

tidal-: dapat nc-ngerjaTran 3ecarc aTctif dengan menolantap- 

Tcan tanali itu  berarti mclanggar pasal 15  Undang TTndang 

PoTvoT: Agraria, bahwa memclihara tanah ternasulc menanbah
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Toosuburan serta ncncogah Irorus a Tcan adnlah Jrcwajita n t i -  

ap-tiap orang, badan huTaim atau instanei yang nonpunyai 

hubungan huTom dengan tanah, donilcian juga dalam pasal 

27 Undang Undang PoTcoI; Agraria, tanah yang d itorlan tar- 

Ican alcan jatuh Tcopada nogara jilta dalan betas vaTctu 

tertontu tanah itu  tidal: diTcer jaTcan cocarc alctif.

Penorasan seperti in i botul-betul dilarang dalam 

Undang Undang roT:oT: Agraria Tdiususr^a dalar. nasalah po- 

nililran tanali secara absentee. PoniliTtan tanah secara 

absentee hanya berlalni untul-; tanah pertcnian saja se- 

dangl-ran untul: tanab pcraulciraan tidal: dilarcng 3©hingga 

orang bisa saja netdliTci tanah untulc pemlciroan di nana 

saja d i luar tempat tinggalnya. Ealara pasal 3(2) Un

dang Unclarg Uoncr 56 Prp Tahun I960 juga monyebutlcan 

bahwa soorang yang nenguasai tanah portanian yang lo -  

taTtnya berjaulian dengan tonipat tinggalnya pasti alcan 

noninbullcan akibat tanah s u lit  diicerjalcan secara a lctif 

atau Icalau tidaTc dengan cara gadai tanah dan bagi b as il 

soperti diurailran di atas yang dapat monirubullian praTc- 

telc-pralcteTc pemerasan yang 3angat raonelcan.

Konerirna warisan tanah di luar tenpat tinggalr^ra 

meraang tidal: dilarang totap i alcibatnya perlu untulc d i-  

tanpung- Oloh Trsreni; itu  untulc nenanggulangi penorasan 

yang dialcibatTcan dari pemililcan tanah secara absentee
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ada poraturan yang mongaturxya sobagairoana yang diinal:- 

cud dalam pa3Cl 10(2) Und&ng Undang PoTcoT; Agraria yaitu 

Poraturan Poraerintah Honor 224 Tahun 1961 tontang po- 

laTcsanaan pombagian tanah dari peraborian ganti rugi dan 

Poraturan Poraerintah Koraor 41 Tahun 1961* tontang peru- 

bohan dan tariibahan Peraturan Pencrintah Honor 221*. Tahun

1961 tor3Gbut pada poI:oI:nya mclarang pemiljJcan tanah 

socarc absentee dan T-:odua peraturan in i juga borusaha 

nencogah masalah penili!:an tanah secara absentee. Satu 

la g i Peraturan Pencrintah Momor ^ Tahun 1977 tcntang 

pcmiliTcan ta:iah pertanian secara guntai (absentee) bagi 

pensiunan pogawai nogori*

b. Timbulnya pemiliTcan tanali portanian yang luasnya Icu- 

rang dari nininuia atau molebilii luas malesinnin.

Di samping mentnbulTcan poraililcan tanah secara ab

sentee dongan diterimanya warisan tanah juga nengalcibat- 

Tcan aliliwaris nendapat tanah yang Icurang dari rainimn 

atau cic lanpaui luas naksinun coperti yang dilcataTcan da

lasi pasal 9 (1) Undang Undang Honor 56 Prp Tahun I960 

borupa :

Penindahan lialc ata3 tanah pertanian Tcecuali warisan 
dilarang apabila pemindahan lial: itu  raongalcLbatlc&n 
tiribulrya atau berlangsungnya penililcar. tanah yang 
Icurang dari 2 ha. Larangan terroalcsud tidak berlolcu 
Tcalau penjuai lianya menililci bidang tanah yang lu
asnya Icurang dari 2 ha dan tanali itu  d iju a l 3oknli- 
gus.
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JiTca d llih a t pasal 9 (1) tor3cbut naTca pembacian 

warisan nongaTcibatTcan ahliwaris nomiliTd tanah yang Tcu- 

rang dari 2 ha tidal: dilarang# totapi dalam pasal 8 Un

dang Undang Noraor 56 Prp Tahun I960 yang nc:;yataJcan : 

"Pemerintah nongadaltan u3aha-usaha agar sotiap potani 

solccluarga monililriL tanah portanian soluas 2 han.

Mcngapa liarus 2 ha, hal in i dilcaronalcan dipan- 

dang tanah seiuas 2 lie. dapat menghidupi satu keluarga 

Gocara layale. Luas tanah 2 ha in i dijadiTcan standard 

dan diusahalcan sccara bcrangcur-cngsur sobagai batas 

minimum yang diroaTrsud dalan pasal 17 (Ij.) Undang Undang 

Po!:cT: Agraria. JiTca Tccluarga ahliwaris torsebut torma- 

sulc Tcoluarga besar sedanglcan tanah yang diterima Tcurang 

dari 2 ha, bagaimans merelca dapat hidup socara layalc.

Proses pewarisan bersistom individual Tcurang 

monguntun#can bagi ahliwaris yang raenerima warisan jilca 

aTcibati^-a seporti di atas. Kcjadian in i leb ih  dilcenal 

dengan Versplintering procec atau proses pongepingan.

Ketentuan-Irotcntuan tentang luas males imm dan 

lua3 minimum diatur dalam pasal 1? Undang Undang Polcolc 

Agraria dan Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun I960. Dcni- 

Tcian juga dengan ahliwaris yang nenerina warisan yang 

beralcibat tanah yang dim ililci melcbihi luas naTccimim, 

padahal dalam pasal 7 Undang Undang PoTcoT: Agraria bor-
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bu:yi :

UntuJ: tidalc raorugikan Jcopentingan uniuin mate pomiliTc- 
an dan ponguasaan tanah yang molampaui batas tidak  
diperkonarffcan. Hal in i dilarang Jmrona porsediaan * 
tanali yang sangat terbstas khu3usnya di daorah-dao- 
rali yang borpenduduk padat seporti d i pulau Jawa Tca- 
lau tidal: dapat dikatakan hilangnya Raran sokali Ise- 
raungkinan bagi banyak potani untulc morailiki tanah 
sendiri.

Monurut talcsiran 6ofo dari jumlali potani adalah 

potani tak bortanah.** Dan biasar^a bagi para petani 

yang tanahnya torlarapau scmpit ta:iali itu  noreka ju a l ka- 

rona hasil yang diharapkan dari tanah tersebut tidalc rno- 

muasten la g i .  Status neroka bukan la g i  sobagai pen ilik  

tanah totap i sobagai penggarap tanali atau balikan sobagai 

buruh tan i.

Bahwa ada orang yang memiliki tanah borlobilian 

sodang sebagian bosar lainnya tidak memiliki tanali atau 

tanahrya tidak luas atau terlanpaui sompit foeadoan se

porti in i boj*tontangan dengan as£3 sosialisme Indonesia 

yang menf^iendaki pGrib^gian merata atas somber ponghidup- 

an rakyat tani yang berupa tanah. Dengan dikuasainya ta

nah yang luas ditangcn sobagian k o c il pare potani nerabu- 

ka komungkinan praktek-prakt e Ic pomorasan yang bortontang- 

an pula dongan prinsip sosialisme Indonesia seporti yang

E ffendi Peranginangin, HuTaun Agraria Indonesia 
suatu te la  oh dari pandang sudut pandang praktisi hulcum, 
Rajawali, Jakarta, 1986, h . i 2 3 .
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disobutkan dalam ponjclasan uraum Undang Undang Pokcfc 

Agraria .

c. Kowajiban ahliwaris terhadap tanah warisan untulc d i-  

daftar.

Bagi ahliwaris yang raenerina warisan yang borupa 

tanah tentunya harus mcndaftarlian tannhnya Ira Tcantor 

pcndaftaran tamh sosuai dengan pasal 19 (1) Undang Un

dang PoT:o!c Agraria yang berbunyi : "Untuk nenjanin ko- 

pastian hukam oleh pemerintah diadakan pondaftaran tanali 

d i seluruh wilayah RepubliTc Indonesia menurut Icetentuan 

yang diatur dongan peraturan pelaksana". Momang setiap 

peralihan hale, termasuk pewarisan harus didaftarTcan.

Peraturan polaksana yang dimaksud adalah Peratur

an Pemerintah Komar 10 Tahun 1961, dalam pasal 20 yan6 

berbunyi :

1. JiJta orang yang mecipunyai hak atas tanah moning- 
gal dunia, malm yang monoriraa tanah itu  soba.gai 
warisan wajib merainta pendaf taran peralihan hak 
tersobut dalam waktu 6 (emm) bulan sejak tang- 
gal moninggalnya orang itu ;

2. Mentori agraria atau pejabat yang ditunjuk oleh- 
nya dapat nemperpanjang waktu tersobut pada ayat 
(1) pasal in i  berdasarkan pertimbangan-pertimbang- 
an Tdiusus.

Solain itu  juga porlu diperliatikan untulc peralihan 

hak karena warisan dalam ketontuan pasal 23 dan pasal 26
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Poraturan Powerint ah Noraar 10 Tahun 1961 yang berbunyi : 

pasal 23 s

1. Untuk pendaftaran peralihan  hak Tcarom warisan  
mongenai tamh yang to lah  dibukukan maTcn kopada 
kopala Tcantor pendaftaran tamh harus di3erahkan 
3 ertifik a t hak ata3 tam h itu  bo3orta surat w q -  

s ia t  dan jilca tidak ada surat wasiat, surat ko- 
torangan warisan dari i:i3tansi yang borwenang;

2. Sotolah peralihan hak tersobut dicatnt dalara
da f  tar buku tanali yang borsangkutan dan pada sotr- 
t if ife tn y a , mica sertifiJeat itu  dikombalikan Tee- 
pada ah liw aris , sotelali lee pa da kopala kantor po:i- 
daftaran disanpaikan surat kotorangan tentang po- 
lum san pajak tanah sanpai saat mening^alnya pe- 
wari3.

pa3al 26 :

1- UntuTc pendaftaran peralihan  hak karena warisan  
raengenai tanah yang belum dibukukan, nalca kopada 
kopala Tcantor pendaftaran tanah liarus diserah- 
Tain :
a . Surat atau surat-surat bulcti hak yang d iso rta i 

ketorangan kepala dosa yang membenarkan surat 
atau surat-surat bukti hak itu ,  keterangan I*d-  
pala dosa torsobut liarus dikuatftan oloh a s is -  
ten wedana;

b. surat wasiat dan JiTca talc ada surat wasiat su
rat keterangan warisan dari instansi yang b e r -  
wonang.

2* Setelali monsrima su rat-su rat yang dimaksud dalam 
ay at (1 ) pasal in i maTcn kepala Tcantor pendaftar
an tanali mombukukan peralihan  liak itu  dalam d a f-  
tar buTcu tanah yang borsangkutan;

3. Kopada ah liw aris oleh kopala Tcantor pendaftaran 
tanah dibcrUcan s o rt if  ikat, sotolah kopadanya d i
sanpaikan surat Tcotorangan tontang polunasan pa -  
jak tanah sampai pada saat meninggalnya pewarls.

Dari Icetcntuan tersebut d i ata3 dapat diketahui 

baliwa peralihan hak atas tanali fcarena warisan tidal: per-
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lu dilalculcnn d i hadnpan PPAT (pejabat pcmbuat aTcto ta 

nah) , alcan to tap i ahliwaris diwajibTcan langsung mondaf- 

tarTcan dan moneatattan adaijya poralilian hale torsebut pa

da Txpala Teantor pondaftaran tanah. Eongan dilccluarfcan 

s o r t i f  IToat atas mma ahliwaris yang boreangleutan, dan 

adanya sertifiTcat hale atas tanali in i  mcnibori Teopastian 

liuJcum dan Tcepastian ha): bagi aliliw aris.

Di sanping yang sudah disebutlcan di at&3 ahliva- 

r is  harus juga ncnGiulii surat-surat atau koloiiglcapcn- 

kelenglT-pan untul: peralihan hale atas tanah warisan sc- 

perti berilcut :

1. SertifiTcat tanah yang sudah diwariskan, atau da

pat pula surat-surat lainnya yang dapat memn- 

jultfcan bulcti hale atas tanah yang diwar is lean (su- 

ra t in i adalah pengganti dari s e r t if lk a t  yang t i 

dalc ada) .

2. Surat ke terangan waris, surat in i  dapat dibuat 

oleh Tcepala dosa (dilcuatkan ololi canat) yang ms- 

nerangTcan tentang kedudukan ahliwaris terhadap 

orang yang noninggal dunia dan juga bagainana 

tentang hak-hak mereka.

3. Surat keterangan Ieepala dosa tontang hale atas ta

nah tersebut, koadaan tanah, hak-liak la in  yang 

rnungkin ada d i atas tanali itu .

Surat pernyataan tentang tanah yang telah dimi-
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lifc i oloh ah liwaris, surat !:oterangan perrachonan 

pendaftaran, curat pernchonan untulc nenporoloh 

iz in  peralihan haTc.

Setelah curat-curat ltd  dipomhi oleh ah liwaris, maJca 

Ieepala Tcantor pendaftar an tanali aTcon nembulrulran pcralih - 

an itu  dalam daftar buTcu tanah dan Too pa da ahliwaris d i- 

berUcan sertifiTcat haTc atas tanah, sellings0 scjaTc d idaf- 

tarTcainya hal: atas tanah itu  T-ao Tcantor pondaftaran tanah 

oleh aliliwaris b era rti sejaT: saat itu  j:>eralihan lialc atas 

tanah warisan sudaii sah.

Dengan Gidaf torlcan tanah warisan naJca ahliwaris 

yang bersau^Toitan dengan nudah dapat mengetahui status 

atau TceduduTain huTauu daripada tanali warisan itu , lotalc, 

luas dan batas-batasnya. Dongan demiMan bagi a liliwaris 

sesuai dengan pasal 20 Peraturan Peiaerintah Homor 10 Ta

hun 1961 berfcewajiban untul: mendaftarlcan tanah warisan 

itu  Tee Teantor pondaftaran tanah.

Peralihan haTc atas tanah warisan tiada unsur Tce- 

sengajaan sebab peralihan itu  socara alaraiah Tcodrat dan 

sebelunnya tidalc ada Tcepastian hulaim subyoTc-subyeT: siapa 

yang dituju oleh Icorena peralihan haTc atas tanali warisan 

tidal: perlu dongan aTcta PPAT sebab dengan neninggalqya 

powaris dengan sendirinya hal: bera lih  pada ahliwaris ber- 

boda dengan nengalilil-ran liak dongan bentuT: raenjual hale 

atas tanali salah satu contohnya. Dalan nengalihlcan liaTc
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ctQs tanah porlu dongan alcta PPAT.

Di samping itu  dongan racndaftarltnn tamli l:o Ican- 

tor pondaf taran tamh noncogah songTcota tanah. JUca por- 

alihan lialc atas tanah warisan belum didaftarTcan dapat 

rxnirabulkan scn^Tcota ahliwaris yang mnglcin ingin mengu- 

asai sondiri atau monjual wariean itu  yang bolum torbufta 

pcnbagiannya. Doiig&n tannh yang sudah terda ftar potonsi 

iJorsongTcetaaa tanah pssnjadi scmalcLn bcrJrurang Trarons 

apabila talc to rjad i sen^ceta cara iv)onsetasi::ya ncnjadi 

Icb ili pralctis dan nudah.
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BAB IV

BEBERAPA KEMUNQKIHAK PEMECAHAN KASALAH

BERDASA.flKAN UUPA DAK PERATURAN PELAKSAltt

1. Upaya Upaya Yar.E Dllalcukan Terhadap Pemllilcan Tamh 

Socara Absentee

Pemilikan tanah secara absentee ya:i£ tinbul Tear©- 

m d itorim a^a warisan diatur dalam Undang Undans PoTcoIc 

Agraria dan peraturan polaltsana. Upaya-upaya yang d ila- 

IcuTcan berdasarTcn pasal 3C Peraturan Pemerintah Noncr i+l 

Tahun 1964 yang b©rbu:^i :

1* Jilca seseorang raemililri tanah pertanian di luar 
Icecaraatan d i raana ia  bertempat tinggal yang di- 
porolohnya dari warisan, maTca dalam waTetu satu 
tahun terhitung sejafc s i  pewaris meninggal diwa- 
jibTcan untulc meraindahT:an:ya Tee pa da orang la in  
yang bertempat tinggal d i Tcecamatan di raana ta- 
nah itu  te r lo ta l: atau pindali Ite Txcamatan lotak 
tanali itu .

2. Dalam hal-hal tertontu yang dapat dianggap ncmpu- 
ijyai alasan yang wajar, jangTm walrtu tersebut da
lam ayat (1 ) d i atas dapat diperpanjang oleli Here
to r i  Agraria .

Menerima warisan tanah yang letaT:nya d i luar tompat ting

galnya tidaTc d ilarang malah wajib untulc diterima tetapi 

bertentangan dengan pasal 10 Undang Undang PoTcoTc Agraria. 

BerdasarTcan pasal 3c (1) Peraturan Pemerintah Komcr 1*1 

Taliun 19614. dapat diT-rotahui bahwa ahliwari3 harus ncrcilih

k 0
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salali satu dari dua IcGnungfciixm yang ada yaitu  aliliwaris 

pindah lco tompat di mm tamh itu  borada atau mongalih- 

lean pada orang la in  yang bortompat tinggal satu Icocaraat- 

an dongan letaTc tanah itu  dalam janglca waTctu satu taliun 

yang dihitung sojalc powaris raeninggal. Bate can waTctu in i 

dapat diperpanjang oleh Montori Agraria yang Icalau seTca- 

rang oloh Montori Dalam Nogori tetap i liarus ada alacait 

yang wajar seperti jilca tamh warisan itu  nasili dalan 

sGnglccta. Upeya la in  dapat juga clitenpuh dongan cara ta- 

nah itu  dialihguncfcan dari tanah pertanian nenjadi tanah 

untulc pemuJcinan dengan neminta i j i n  pengeringan terlob ili 

dahulu. Totapi upaya in i monaTcan waTctu yang lama dan 

raombutuhlcan dana yang tidalc sedilcit. Sohingga leb ih  bailc 

menganbil satu TconungTcimn dari pasal 3c (1 ) Peraturan 

Penerintah Honor ijl Tahun 19&4 yang dirasalcan oleh ah li

waris lebih. raonguntungltan.

Larangan poniliTcan tanali absentee tidaldah berla- 

Toi nutlalc, sobab terhadap larangan tersobut masih ada 

perTcecualian-pesrTcecualian sobagaimana yang diatur dalam 

Poraturan Penerintah Komar 22ij. Tahun 1961. Peraturan Pc- 

merintali Homor i4.1 Tahun 19̂ >U- dan Peraturan Penerintah 

Kctnar 4 Tahun 1977. Pengecualian tersebut adalah :

a* Termuat dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pomorintali

Nomar 221; Tahun 1961 yang berbunyi sobagai bor-
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Unit : "Kowajiban tcrsobut dalam ayat 1  pasal in i 

tidalc borlaTcu bagi poirdliT: tanah yang bortcmpat 

tin gga l d l Tcocamatan yang borbataean dongan Ttoca- 

matan loteTc tanah, jilca jaralc antara tompat ting- 

gal poniliT: dan tanahnya masih memungRiitfcan r.io- 

ngerjafen tamh Itu soccra o f f is ie n , merurut per- 

tiiribangan Fanitia Landroform Daorcli TingTrat I I tt.

b. Tormuat dalam pasal 3 ayat ij. Poraturan Penerintah 

Nomor 221* tahun 1961 yang berbunyi : "Eotcntuan 

dalam ayat 1  dan 3 pasal in i tidal: berlalru bagi 

mere Tea yang mompunyai tanali d i Tcecanatan tonpat 

tinggalnya atau d i Icocamatan sobagai yang dimalc- 

sud dalam ayat 2 pasal in i,  yang sodang menjalan- 

Tsin tugas nogara# momnaiTsan Isewajiban agana, 

atau nompunyai alasan Tdiusus lainnyc yang dapat 

ditoriraa oloh Montori Agraria. Bagi pegawai-poga- 

v a i negori dan pojabat-pojabat ra iliter sorta yang 

diporsamaTcan dongan norcTta, yang so dang menjalan- 

Jsan tugas nogara, perleecualian torsebut pada ayat 

in i terbatas pada peraililcan tanah pertanian bagi 

pegavai nsgori yang bertugas untul-: Tcopentingan 

nogara borhalc menguasai tanah absentee sampai se

luas 2/5 dari luas • malesimum yang ditentuJcan untuJc 

dcerah yang borsangJcutan nemrut Undang Unc-ang 

Horn or 56 Prp Taliun I960,
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c. Pogawai nogori, monurut Tcotontuan Peraturan Po-

merintab Nomor If Tahun 1977, diperbolohJcan dciara 

duo taliun aobolum ponsiun nembeli tanah portani

an socara absentee.

Jadi raonurut Tcotontuan pasal 3 ayat 2 torsobut

bagi pomilU: tamh Tcarona warisan dapat to tap monilUci

tanah portanian tersobut, jilca lotak tanali itu  diperba-

tasan dengan tonpat tinggalnya dan worurut portimbangan

Panitia Landroforra Daerah .TingTcat I I  jaralcrya masih ne-
12nung!:irJran untul: raengerjaTran socara c ffis io n .

Dari Peraturan Pemerintah Senior i; Tahun 1977 in i 

dapat d ita fs irten  soma pula apabila 3oseorang pegawai 

negori dalara dua taliun soboluia pensiun nendapat liibah, 

hibah wasiat, atau warisan. Jadi dapat d isimpullcan bah

wa pegswai nogori dapat raenericia warisan tanah yang le -  

takqya d i luar tompat tinggalnya totap i dongan cetatan 

pegawai nogeri itu  dalam dua tahun mcnjolang pensiun, 

asaUcan tanah yang diterima itu  tidal: nelebih i 2/5 x 

luas raalcsiraum tanah yang diporloen&nlcan d i daorah terso

but. Misal pogawai nogeri itu  mendapat warisan tanah 

seluas 9 ha di fcabupaton X, luas maJcsiciun pongaasaan 

tanali yang diperlcenanlcan d i Tcabupatcn X adalah 10 ha,

Direlctorat Agraria Propins i  Jawa Timur, o p .c it . ,12

h .  7 3 .
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naTca ia  berhaft nowaris tanah toroobut walaupun to r jad i 

pomiliTcan tanr.h ab3ontoo asal tidal: nolebihi 2/5 x 10 lia* 

Sisa Tcolobilian 5 ha tanah itu  dalan waTctu oatu tahun so- 

jaJr ponorimaon warisan liarus dilopasTmn pada orans la in  

yang berada di tompat letaT: tanah itu . JiTca pegawai no- 

go r i itu  sudah sungguh-sungguh ponsiun naTca ia wajib un- 

tul: pindah Tco tamh portanian untulc digarap 3ondiri, te- 

gasnya pegawai nogori dapat rionililri tanah absentee tor- 

sobut sobagai pcrsiapan ponsiun (persiapan hari tua ).

PerTeecualian ini lianya bcrlalra bagi pegawai nege- 

r i  yang nenjolang ponsiun tctapi jiTm di luar persiapan 

ponsiun naTca pegawai nogori tidal: nonpunyai hal: istimowa 

soporti itu . Jadi jilca pegawai nogori menorima warisan 

tanali yang aTdbatrya aTian oeniabulten tanah absontoo d i 

luar porsiapan ponsiun naTca dalam waTctu satu tahun ce jalc 

moninggalnya powaris pegawai negori tersebut harus 3udah 

raenindahlcan soluruh tanah warisan pada orans lo in  yang 

bertenpat tingsa l satu Teocaraatan dongan lota I: tanali tor- 

sebut. Atau pegawai nogori tersebut pindah Tee tenpat la 

ta!: tanah itu  dan jangTca waTctu satu tahun torsobut dapat

diperpanjang oleh Menteri Agraria jilca pombagian waris-
13nya belun so losa i. Tctapi lebih bailc bagi pegawai ne- 

ger i torsobut untuJc nengalihT:an tanah warisan itu  pada

*% ffe n c i Peranginangin, o u .c it , . h* 137
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orang la in  atau pada ah liw aris lainnya sobab jilca poga- 

wai nogori itu  pindah T:o toripat tanali itu borarti poga- 

wai negori tersobut Icelunr dari poT:orjaunty a dan hal 

in i tidaTc mungJcLn.

Dalam Undang Undang Nonor If Tahun 1977 diatur 

juga jilca pegawai nogori itu  noninggal sobolum pindah 

Tec tempat tanah itu  riaTca tanah itu riasih bisa torus d i- 

n ililc i ahliwarisnya yang buTcan pegawai nogori secara ab

sentee tetap i dalam waTctu satu tahun wajib d ia ld iiri. So- 

dang yang di.*aaT:sucl pegawai nogeri ialnh berpedoraan pada 

Undang-Undang Kora or 8 Tahun 197U tontang poT:o7:-po!;oI: Ico- 

pegawaian.

FerTcocualian la in  yang dapat nenililci tanah ab

sentee adalah nereis yang sedang nenjalanlcan tuga3 nega- 

ra dan monunailcan Taowajiban agaraa nisalnya sedang menu- 

nailcan ibadah h a ji bagi orang yang beragama Islam. Kcmu- 

dian orang yang monjadi pegawai s ip i l  maupun m ilite r  se- 

dang nezijalanlcan tugas dapat mcnililci tanah absentee te 

tap i tidaTc boleh lebih dari 2/5 luas malesinura pomililcan 

dan pc-ngaa3aan tanah portanian di daerah tingtat I I  ten- 

pat 1gtalc, tanah.1*4- Kisalnya pegawai nogeri yang sedang 

nenjalanlcan tugas menorina warisan tanah portanian boru-

U5

^Kuhar:iraad BaTcri, o n . c i t . .  h .  7 2 .
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pa tanah Tcoring yang lotaTcnya d i luar tcmpGt tin&salnya. 

Alasan dan portirribancan dibcriTcannya porTcccualian la- 

rangan pcmiliTcan tamh portanian socara absonteo Tccpada 

ponawai nogori naupun n il ito r  Tcarona mere Tea ununuiyG t i 

dal: men puny a i  Tcebobasan untuT: noncntuTcan sondiri tcrnpat 

Trod lima nnya, sebab moreka liarus nau ditompatlcan di nana 

saja dalan batas wilayah RopubliT: Indonesia.1̂

Oloh Trarena itu  jilca mcroTca telah berhenti dari 

tugasny^ stau ponsiun sehingga mere!:a tidaTc tori!:at la 

g i pada tenpat TceducVjJian poTrorjaannya, dan dapat bebas 

nencntuJ:an sendiri tenpat Tcedianannya* Dr.lam waTctu satu 

tahun setelah borhenti dalam menjalanlcan tugasrora pegs- 

wai nogori raaupan n i l i t o r  diwajibTran untuT: pindah Ire 

tenpat tansh pertanian itu  b era da atau momindah hale mi- 

lilc  atas tanah tersobut pada orang la in  yang bertompat 

tinggal d i Tcecaraatan d i mam tanah itu  borada. Hal in i 

disebabTcan pogawai negeri maupun m ilite r  setelah bor

henti dalam no njalarCcan tugas atau ponsiun tidaTc ter- 

iTcat Ia s i dongan tenpat TceduduTcsn peTcorjaannya, maTea 

perTcocualian terhadap penililcan tanah absentee ti3nT: 

berlaTcu lag i*

Jilca ahliwaris tersebut tidaTc melaTcuTcan tindaTcan 

dari dua TccnungT-rinan yaitu tidaTc nemindahTcan liaTc milile

15ibid
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atas ta:iah:iya pada arang la in  yang tinggal satu Tcecanat- 

an dengan lota!: tanah itu atau tidaT: pindah T:o tonpat 

tanah itu  borada dalnn waTctu satu tahun seJaTc monlnggal- 

nya powaris soperti dalam pasal 3 c cyat (1) Peraturan 

Pomorintah N ora or lj.1 Tahun 19̂ >U ma!-:a oleh pomorintah ta

nah absentee tersobut aTsin diambil dan diredistribuciTcan 

dalGB rsngfco landrofarn, te radian Tropada boTcas pomililc 

tanah absentee tersobut dibcri-ian ganti rugi nonurut T-:c- 

tcntuan ycng berla!:u yaitu menarut Peraturan Pemerintah 

l?omor 22^ Tahun 1961 teutons polaT:canaa:i pembagian tanali 

dan penborian ganti rugi.

Penililc tanah absentee yang racnolalc atau dongan 

sengaja menghalang-halangi pongambil.^n tanah oleh pene- 

rintah di?:onaTcan san7c3i yaitu dengan dipidanc huJrunan 

Iairungan selana-lamar^a 3 bulan dan atau denda sobanyal:- 

boqyalcnya Rp. 10.000,00 sedang tanahnya diambil Pemerin- 

tah tanpa ganti ru g i. Tanah-tanali absentee tersebut oloh 

Pemerintah selanjutnya dibagil:an atau diredistribusil:an 

Trepada raFryat tani yang sangat merabutuhlcan tanah berda- 

sarJcn p r io r ita s . Dongan perabagian tanah tersebut borar

t i  salah satu tujuon daripada landrofom  dapat torcapai 

yaitu untul: mongo da lean pembagian yang ad il dan morata 

atas suiabor penghidupan rajcyat tani berupa tanah.

Pemberton ganti rugi bagi pomililc yang tanaht^a 

diambil oleh pemerintah morupalcan porwujudan daripada
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q s q s  yang tcrdapat dalan Hulcum Agraria National Icita

yang nongalcui adanya hal: niliT: porsoorangan atas tanah, 

apalagi lialc mil lie yang borasal dari warisan morupalcan 

hale n ilile  turun tonurun.

2. Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 19&0 sobagai Unayq 

Pengaturan Batas Malesiwum PonillTcan Tanah dan Batas 

PoniI17:an Tanah Mlnimn

Undang Undang ftoraor 56 Prp Tahun I960 torleonal 

sobagai Undang Undang Landroform ada tiga  hal ya:ig d i- 

atur d i dalamnya :

1* Ponotapan luas maTcsirmim porailiTean dan pengaasa- 

an tanah pertanian.

2. Penotapan luas minirran penililcan tanah pertani- 

an dan larangan untulc nolalculain pcrbuatan yang 

raongaliibatTean ponecahan pemililean tanah itu  

nenjadi bagian-bagian yang tcrlanpau Teocil sorta 

soal pongonbalian, dan
16

3. Penobusan tanah portanian yang digadailean. 

BerdasarJean pasal 9 ik) Undarsg Undang Noinor 56 Prp Ta

hun I 960 untulc bagian warisan tanali portanian yang lu

asnya Tearang dari 2 ha aTcan diatur dongan poraturan pe-

^^Sffendi Pcrar.ginangin, o n .c i t . , li. 121*
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laIc3Qnfi sodang poraturan pelalcsanarya sampai 3oI:arang 

in t bolum ada*

DilcataTcan dalam pasal 8 TJndang Undang Nomor 56 

Prp Tahun I960 diporintahlcam kopada pomorintah untul: 

mcngadafean usaha-usaha supaya sotiap potani aolceluarga 

monilUci tanah portanian minimum soluas 2 ha. Ditotap- 

Tcan luas minimum tidaTc b ora rti orang yatig mcnpunyai 

tamh Icuratig dari 2 ha harus nolopastan tanahnya, luas 

minimum 2 lia in i morupalcan ta rget yang dilalcufcan soca- 

ra berangsur-angsur (pasal 7 ayat k UTJ No, Prp Tahun 

i960). Scliulnngan dengan pasal 8 Undang Undang Komar 56 

Prp Taliun i 960 noTca pasal 9 yang bortujuan untulc monco- 

gaii ponocaban pemililcan tanah-tanali portanian nonjadi 

bagian-bagian yang Tcocil Icurang dari 2 ha, sobab jilca 

penindahan hale raililc atas tanah portanian tidal: ada 

pombatasan naTca dilcaatirlcan usaha mencapai luas minimum 

tidaTc torcapai.

Ponbagian warisan yang bersistem individual in i 

justru perjyebab utana daripada ponocahan pemililcan ta

nah pertanian seperti yang cudah dibahas sobolumnya. 

Dalam pasal 9 ayat k hanya ditentulcan bahwa bagian wa

risan tanali portanian yang luasnya Icurang dari 2 ha do

ngan peraturan pemerintah, yang diatur adalah bagian 

warisan yang Icurang dari 2 ha bulcan soal bagaimana pora- 

bagian varican.

k 9
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Powariccn tanah yang aldbatjgra luac tanah Icurang 

dcri 2 ha itu  jiTra aTcan d iju a l liarus scluruhnya sobab 

jilea harya d iju a l sobagian aTcan molangsungTcan tamh yang 

Tcurang dari 2 ha. DondTeian juga JiTca ahliwaris morcpunyai 

tanah warisan 3 ha Jcomudian aTcan nonjual 1 ha pada crang 

la in  dilarang 3obab aTcan monirabullcan tanah yang Jcuran  ̂

dari 2 ha.

Seporti ya:ig sudah discbutTcan di atas baliwa pome- 

rintah berusaha agar sctiap potani dapat ruomiliTci tanah 

pertanian nininran seluas 2 ha tctap i jilca petard itu  ha- 

nya laeraililei tanah yang Tcurang dari 2 ha Tearsna sister: 

pewarisan individual di pulau Jawa yang sudah padat pe:>- 

dudulcnya nalca penerintah borusaha dengan jalan nerabulca 

tanah portanian secara bosar-bosaran d i luar pulau Jawa 

yang lolian tanahrya nasih luas selg&li yaitu  dengan tran3-
17

n igrasi. Dengan transmigrasi para potani aTcan mendapat- 

Tcan sawah atau tanali leering seluas 2 ha dengan ditaraboh 

fa s i l i ta s - fa s i l it a s  lainnya, dongan cara in i diharaplean 

pernors taan peril lilcan tensh pertanian dapat tore ape i  de- 

miTdan juga dongan ponyebaran pendudulc di luar pulau Jawa 

socara nerata.

Penetcpan luas riaksimr.i mcmalcai dasar Tceluarga, 

sedang yang dinaTcsud dengan Icoluarga moturut penjelasan

^Kuhannad Eal-eri, o p .o i t . , h. 56.
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pasal 17 Undone Undang PoIroT: Agraria alinoo teraTthir 

ya itu  suami, i s t r i ,  corta ana!c-anatav& yang belum Tiawin 

dan tuonjadi tanggungannya dan junilah borlcisar 7 orang* 

biarpun yens borhaTc atas tanahryo raungJcin soorang. Bo

ra pa pun jumloli luas tam h yang dilcuasai ololi anggota 

dari suatu Tcoluarga itu lah  yang mcnontulcan luas raalcsi- 

nnam luas tanah bagi Iroluarga itu . Jumlah anggota Taoluar- 

ga ditctcplcan 7 aran^ sedang jurilah taiy-h portanian yang 

diTcuasai sejLuruhnya talc boldi leb ili dari 20 lio soperti 

yang dinyataTcan dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 

Undang Undang Nomca* $6 Prp Tahun 19&0, luas 20 ha itu  

bail: untuTc sawah, tanah Tiering maupun sawah dan tanah 

Trering. Luas naTcsiriran ditctapkan untuTc tiap -tiap  daerah 

tingftat I I  dongan monporhatiTcon Iceadaan daorah nasing- 

rnasing dan faTctor-falctor sobagai boriTcut :

1. Tersodianya tanah-tarch yang nasih dapat dibagi.

2. Kopadatan ponduduTc.

3. Jenis-jonis dan Tresuburan tanahnya (diadalcau per- 

bedaan antara sawah dan tanch Tcoring, diperhati- 

I:an apafeh ada pongairan yang teratur atau tida l:).

I*. Besarnya usoha tani yang sobaiTc-baiTcryo ("the best 

farn s ize ) menurut Tcemanpuan satu Iceluarga, dongan 

mengorjalcan beberapa buruh tani.
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5. TingTcat Iconic Juan toTcnilc pertanian selcarang in i.

Dongan ditorimanya wari3cn itu  nonyobablcan Itoluarga itu

monguasoi tanah yang molobilii luas malccimum, wajib nola-

porlcan hal itu  Icopada Kopala Agraria Daorah Kabupaton/

Kota yang borsanglcutan dalam waTctu ya:ig ditorfculcan. Dan

monurut pasal 6 Undang Undang Honor 56 Prp Tahun I960

yang borbunyi *

Barang 3inpa sosudali rculai borlalcunya poraturan in i 
neniporoloh tanali portanian scliinggG tanali portanian 
yang dilcuasai olehnya dan anggota-anggota icoluarga- 
nya borjunlali leb ih  luac dari luas malesimum, wajib 
borusalia paling la r ia t  satu tahun 3cjalc diperoloh- 
rya tanah tersebut jumlah tanah portanian yang d i- 
Tcuasai itu  luasnya tidalc molobihi bates males imum.

Momporoloh taribahan tanali Icarona warisan yang borafcibat 

tam h yang diiriililci raolobilii batas nalcsiraun liarus sogera 

dilopaslcan sohingga tanali tersobut tidal: molobilii batas 

maJcsiEum dongan ayarat dalam batas walctu satu tahun so- 

jalc diporololinya tambahan.

Jilca tidalc sogora dilapaslmn malca dilconalcan sanlc- 

s i  hulcum dan tanali yang solobihnya dari batas malcsinun 

jatuli pada nogara dengan pomberian ganti rugi. Komudian 

Icelobihan tanah itu  olGh pomorintah dibagi-bagilcan sesu- 

a i  dongan Poraturan Penerintah Nomar 221; Taliun 1961 dan

■* o
A r io e f ,  S .f UUPA dan EuTaun Aflraric dan HuJram 

Tanali dan Bobora'Pa Kasalah Hulcum Agraria , Hulcum Tanali, 
PuctaTca Tinta Mas, li. 97.
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Peraturan Pemerintah Nomar 1*1 Tahun 1961** Dan mongo m l 

pomborian ganti rugi soporti Juga dalam pomborian ganti 

rugi pada tanah absentee morupalcan perwujudan daripada 

asas yang tordapat dalam huTcum agraria nasional yang 

norigakui link railik porseorangan etas tamh.

Sohubungan dongan wajib lapor in i  monurut pasal 

3 Undang Undang No. 56 Prp Tahun I960 maksudnya di sen- 

ping ia  mom r im  warisan ia juga menguasai tamh densan 

liak gadci dan tamh hak m ill!:, kopala kcluarga wajib 

me lapor tannh porta nianrya yang diTcuasai itu jurilah. so- 

luruhnyc melebilii batas nafcsiiaun, j iTm Tcowajiban no la - 

por tidaTc dilakulcan dikenakan sarffeoi yang diatur dalam 

pasal 10 Undang Undang Nomor 56 Prp Taliun I960, se la in  

sanTcsi pidana jilca to rjad i tindak polanggaran seperti 

dalam pasal 3 raaka tanali solebihnya dari bates maksinum 

diambil oleh pemerintah tanpa ganti rugi.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Homer 224 

hun 1961 disebutkan bahwa tanah-tanah dalam rangka Land- 

ro fom  akan dibagikan pada raTcyat yang mombutuhkan me:ra- 

rut Tcotontuan dalam peraturan in i ia lah  :

a. Tanah-tcnsh selebihnya dari bates maksinium seba- 
ga i dinaksudkan dalam (UU) No. 56 Prp Tahun I960 
dan tanah yang jatuli pada negara karena pemilik- 
nya melanggar ketontuan undang-undang tersobut.

b. Touch-tanah yang diambil oleh pemerintah karena 
pemililajya bertempat tinggal d i luar daerah se- 
bagai yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 5*
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c. Torch-tanah swapraja dan be Teas swapraja yang to- 
lah boralih Tcopada nogara sobagai yang dimalcsud 
dalan dilctun Tcoonpat liuruf A Undang Undang PoTro!: 
Agraria.

d. Tanali-tanah la in  yang diTtu&sai leng3ung oloh ne- 
gara yang aTcan ditogasJcan lobih lanjut oloh Mon- 
tc r i Agraria.

Hal in i mcnurut E ffendi Poraiiginangin diT:aroT:ana tujuan 

dari Landreform di Indosiccia yaitu untuT: nonportinggi 

penghasilan dan ta ra f pon^iidapan para petani penggarap 

tanah sebagai landasan atau pracycrat untulc nenyelcngga- 

rakan pembangunan elcononi me:uju nacyaralcat ad il dan
TO

na!:nur bcrdasarlran Pancasila ."' Soal porabcrian ganti ru

g i !:epada norclza yang tanahnya dianbil olcli penerintah, 

soal pembagian Icenbali tanah-tanah torsobut dan poi^olo- 

saian tanah yang norupakan Tcolcbihan dari luas nal:sinura 

nerurut pasal 5 Undang Undang Noncr Prp Tahun I960 

diatur dengan peraturan penerintah sosuai dengan Tcetcn- 

tuan pasal 17 ayat 3 Undang Undang PoTcoJc Agraria.

JiT-:a peniliT: tanah ncnclal: atau dengan sengaja 

nenghalang-halangi pc:igarabilan dan peiubagian tanah Isclo- 

bihan, serta orang-orang yang menghalang-halangi torlalc- 

sananya lastentuan-Tcetentuan dalan Peraturan Penerintah 

Ncnor 221* Taliun 1961 na!:a di!:cna!:an sanlcsi huJcunan Icu- 

rungan solaraa-lananya tiga  bulan dan atau donda 3oba-

19S ffond i Pcranginangin, e u .c it . , h. 122.
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:Tya!:-ba:ya!:uya Rp 10.000,00 sodans ta:iah:^a diambil 

olcli pemerintah tanpa ganti ru^i.

Tujuan Landroform ui Indonosia ya:vj sudah d iu ra i-  

T-ran di atas tidal: alcan torcapai ji7:n hanya mengadalcan 

gcraTcan Landrcforai sa ja , nclaittfcan harus juga d iso rta i 

usaha-u3ahQ la in  yang nonunjang tcrcapairjya tujuan tc r -  

ccbut. TJsaha-usaha yang dilaTciTran pouorintah antara l a 

in  :

a. PcnbuTraan tanah-tanal- portanian bara d i luar pu

lau Jawa.

b . Tra:isr:ii^rasi pcnduduT: dari pulau yang padat pen- 

dudulcnya 7:e pulau (daerah) tida7: padat.

c. In tonsif i'-rasi portanian ya itu  bcrupa usalia-usaha 

untuT: meningIcatT-:an h as il produI:si.

d. KobijaT:sanaan harga-harga h a s il portanian yang 

menguntungF:an para potani.

c. McnibontuTc T:opcra s i-Tcope ra s i portanian seperti 2UD,

Dongan usaha-usaha in i dapat dijalanJ:an dengan ba il:’malsa 

aTc n borpengaruh besar ba-gi tarap Tiohidupan raTiyat Indo

nesia Tdiususnya para petani.
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DAD V

PENUTUT

1. Kesimpulan

Dari po nib alia 3 a n- po mbalia3an yang tolah diuraiTcan 

d i atas malca dapat diam bil Troaimpulan sobagai borilcut :

1. Powarisan tanah yang bersistom individual pada 

macyarakat parental morupalcan satu sobab utama 

dari pemocahan tanali monjadi bagian-bagian yang 

lobih Icecil*

Kowajiban ahliwaris dalam menorima warisan apa- 

pun bontulc dan I-recilnya warisan itu , mos!d.pun 

wari3an yang berupa tanali itu  sudah terlanpau 

Tcccil sohingga tidaTc raungTcin la g i  untuTc diloarja- 

Ican.

2. Kowajiban ahliwafcis untuJc mondaftarlcan tanah wa- 

risan:iya Tee Tcantor Pendaftaran Tanali merupaTcan 

upaya untulc mondapatlcan Tcopastian hulcum dan Tco- 

pastian halcnya, d i samping itu  untulc mengurangi 

songlcota mengonai tanah*

3. PcmiliTcan tanali socara absontoo, pemilitcan tanali 

yang nolobilii batas naTccimum dan Icurang dari ba

tas minimum yang diaTcibatlcan oloh ditorimanya 

warisan tanah mendapat pongaturan ya:ig didasar-

5 6
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lean Undang Undang Polcole Agraria dan poraturan 

polaksana.

]+. Kelomahan dari Undang Undang Homor 5& Prp Tahun 

I960 Tdiususnya pada pasal 9 yaitu di satu s i s i  

pongopingan tanah dilarang tctap i di 3isi la in  

dongan powarisan tanali yang mG’.yebablaiii pongo- 

pingan tanah tidak dilarang.

5. Bahwa Tcelebilian tanali dari bates malesimm dan 

tanah absentee aTcan diambil oloh poraerintah do

ngan ganti rugi untuJe selanjutnya dibagiTean Tce- 

pada raTeyat yang mombutuhJean, sedang torcapainya 

batas luas minimum 2 ha dilaTc3araTcan socara bor- 

angsur-angsur.

6. ProyeTc transmigra3i norupaTcan upaya untulc monda- 

pattern tanah portanian dan juga sobagai usaha 

ponyobaran pondudul: socara morata. Di samping 

itu  sobagai usalia i^oraorataan pondapatan, soporti 

yang aJcan ditu ju  oloh Landroform yaitu mongada- 

lean pombagian a d il dan morata atas sumber ponghi- 

dupan raftyat tani yang borupa lahan, cohingga do

ngan pembagian tersobut dapat dicapai pombagian 

h as il yang ad il dan raarata*
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2. Ssran-aaran

1. Mongingat powarisan tanah yang bersistom individu

a l fcurang monguntungfcan bagi ahliwaris Karena luas 

tanali warisan yang d itorina alcan leb lli k c c il d i- 

banding sebolumrya maka lob ih  baik agar warisan 

tanah itu  diwaris secara kolektif maksudnya diwaris 

3ocara bersaraa-sama seperti pewarisan kolektif pada 

masyarakat Minnngfeabau sehingga dongan sistora Tco- 

lo k t i f  in i tidaTc nonyobabkan tanali portanian itu  

terpocah-pocah. Apalagi bagi potani yang hanya 

mengandalkan hasil tanah portanian saja- Dongan - 

sistom k o lo k t if in i tanali tersobut totap utuli dan 

mungkin malah monjadi bortarabah, tetap i dongan me- 

ngurongi Tcolemahan dari sistem pewarisan k o lok tif. 

Jilca sistom powarisan k o lok tif soperti sistom pada 

raa3yaralcnt Minan^cabau, maka yang dapat dicontoh 

adalah sistom powarisan masyaraicat yang praktekrcra 

juga ada yang to rjad i d i masyaraicat parental Surac- 

tera So la tan dan Kalimantan. Di s in i hafta warisan 

tak dibagi-bagi totap i dikuasai dan digunakan domi 

sosama 3audara (a lili waris) hasilrya tetap bisa 

maksimum dan h as il tanali dapat d ibagi-bagi.

2. Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Uomor 56 Prp Tahun 

I960 yang mslarang untulc molangsuiiglcan dan moae- 

ruckan pemilikan tanah yang Icurang dari 2 ha, to -
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tap i untuJc powarisan dikocualiJcnn. Jilte hal in i  

totap borja lan  bagnimnna torcapai usoha untul: po- 

notapan luas minimum, sobab dongan powarisan tanah 

momunglcinkan seorang ahliwaric monorima tamh wa

risan  yang Tcurang dari 2 ha. Kolomalion in i porlu 

untuJc d ia tas i untuJ: roomportinggi ponghacilan dan 

ta ra f hidup T̂ ara potani Idiususnya ponggarap ta

nali. Jadi diusahaknn agar powaris dalam momberikan 

warisan tanah bagi ahliwaris leb ih  bail: diberikan 

secara Teoloktif sohingga tanah warisan itu  dapat 

d in iilik i beroama. Hal in i  bisa dinyatakan dongan 

surat wasiat.

3. TJntuk pengawasan terhadap tanali absentee perlu 

ditingkatkan oleh Panitia Landreform misal d i dosa 

Panitia Landreform adalnli kepala de3a harms leb ih  

moningTcatTffln pengawasan dengan cara menyolidilci 

apalmh tanah itu  miliJc warga desanya atau tidaTc 

sebab dengan cara demikian dapat sogora dikotahui 

apakah tanali itu  absentee atau tidal: walaupun cara 

in i  momalcan waktu lama dan munglcin tcrhambat tota- 

p i leb ih  baik dilaksanakan untulc mongurangi pomi- 

lik a n  tanah secara absentee. Proyek transmigra3i 

liaruslali terlcait dengan program umum nasional po- 

laksanaan Landroform Indonc sia sebab dongan pro-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEWARISAN TANAH DAN AKIBAT HUKUM 
YANG TIMBUL SETELAH DIUNDANGKAN UUPA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

TRISADINI PRASASTINAH USANTI



60

groin trailsmigrasi in i dapat monjamin ponin£Icatnn 

tarnf hidup para potani apalagi petani yang hanyo 

mompuî roi lahan tanah portanian yang sempit.
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