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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt, ka
rena tanpa pertolongan dan blmblngan-Nya tidak mungkin sa
ya dapat menyelesaikan suatu tugas yang cukup berat, yai
tu penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini adalah merupa
kan salah satu syarat untuk memrGrolch gelar Sarĵ Jia Hukum 
di Fakultas Hukum TJnivcrsltas Airlangga.

Dalam penulisan skripsi lnl, saya berusaha membahas 
permasalahan tentang pemilikan tanah secara absentee dan 
sebagai contoh konkritnya eaya pilih tanah absentee yang 
ada di desa Kedung Psindan Kecamatan Jabon Dati II Kabupa
ten Sldoarjo. Permasalahan tersebut sa/a angkat ke dalam 
skripsi ini karena sampai saat ini pemilikan tanah secara 
absentee, yang mengandung sifat-sifat pemerasan, masih tum- 
buh subur di bumi Indonesia, padahal hal ini benar-benar 
dllarang oleh pemerintah sejak diundangkannya UUPA. Dalam 
hal ini, pemerintah telah mengeluarkan produk peraturan per
undangan yang bersifat molarang adanya pemilikan tanah seca
ra absentee, misalnya, pasal 10 UUPA, PP No. 224 Th. 1961,
PP No. 41 Th. 1964 dan PP No. 4 Th. 1977.

Dalam tulisan ini, saya berusaha untuk ikut mencoba 
memecahkan permasalahan yang tim'oul. Saya berusaha memberi
kan jalan keluar bagaimana cara menyingkap pemilikan tanah 
absentee yang terselubung, lembaga-lembaga apa yang perlu 
dillbatkan dalam proses pemeberantasan tanah absentee, ser-
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ta tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan oleh aparat 
pemerlntah kepada pemilik tanah absentee* Dalam memecahkan 
masalah tersebut saya mengacu kepada pendapat-pendapat pa
ra sarjana yang menurut hemat saya sesual dengan kasus-ka- 
sus yang ada dalam masyarakat.

Dalam penuliean skripsi ini, saya banyak eekall men- 
dapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu tidak ©tie ra- 
sanya blla saya tidak mengucapkan terima kasih kepada pihak- 
pihak balk yangbersangkut-paut langsung maupun tidak langsung 
terhadap penullsan skripsi ini, oleh karena itu saya merasa 
wajlb mengucapkan terima kasih kepada :
- Almamater tercinta, Universitas Alrlangga, yang telah mem
ber! kesempatan kepada saya untuk mcnimba ilmu;

- Bapak Wisnu Susanto, S.H., sebagai pemblmbing dan penguji 
yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan;

- Bapak Eman E. Ramelan, S.H., M.S. dan Bapak Soedhalhar,S.H. 
yang masing-masing sebagai penguji saya.

* Semua pihak dari kantor Agraria kabupaten Sldoarjo, teruta- 
ma Bapak Soerjanto, S.H. yang telah memberikan data dan ke- 
terangan kepada saya;

- Camat Jabon, Hades dan Sekdes desa Kedung Pandan yang telah 
banyak membantu saya dalam mengumpulkan data dan informasi;

- Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak berkorban 
baik moril maupun materiil demi kesuksesan putra-putrinya.

- Kakak-kakakku yang telah memberikan bantuan kepada saya, 
selama saya menempuh studl;
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- Rekan-rekan dan semua plhak yang tidak dapat saya aebut 
satu per satu, yang telah memberikan dorongan dan ban tu
an bagi terselesaikannya skripsi ini;

- Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Lies Watl- 
ningsih yang telah banyak memberikan dorongan moral kepa
da saya, deml terselesaikannya skripsi ini.

Akhlr kata, tlada gading yang retak, demikian pula 
halnya dengan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, ma
ka dari itu saya akan menerima dengan lapang dada terhadap 
segala kritik dan saran yang mengarah kepada perbaikan 
skripsi Ini. Harapan saya, semoga skripsi ini ada manfaat- 
nya bagi para pembaca. Amin.

Surabaya, Desember 1988 
TAUFAN MANDALA
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BAB I

PENDAHUIiUAK

1« Permasalahan t Latar Belakang dan Rumusannya
Indonesia adalah negara agraris, yang pada saat Ini 

dapatlah dikatakan sebagai negara agraris-industri• Sebagai 
negara agraris, Indonesia dihadapkan pada perm salahan yang 
berkaitan dengan pertanahan yang harus dihadapl dengan se~ 
rius agar cita-cita nasional Bangsa Indonesia, sebagaimana 
yang tercantum dalam alenea IT Pembukaan Undang-Dndang Da- 
sar* 1945, yaitu, terciptanya suatu masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila, dapat tercapai.

Salah satu usaha untuk mewujudkah cita-cita tersebut 
adalah dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan didalam bi- 
dang hukum pertanahan* Dengan pembaharuan hukum pertanahan 
tersebut, diharapkan agar masyarakat tani mendapatkan per- 
lindungan hukum dan. dapat meningkatkan taraf hidup mereka, 
serta yang paling penting agar terhindar dari obyek pemeras- 
an tuan-tuan tanah. Mereka dapat mengusahakan tanahnya seca
ra aktlf dan hasllnya dapat mereka nlkmati sendiri tanpa ha
rus dibagi dengan orang lain, sehingga mereka memperoleh 
penghasilan yang cukup lumayan.

Wujud dari pembaharuan hukum pertanahan tersebut, pa
da saat ini kita kenal dengan ’Iandreform** Induk peraturan 
perundangan dari Landreform adalah undang-undang nomor 5 ta-

1
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hun 1960 yang dimuat dalam lembaran negara 1960 nomor 104 
atau yang dikenal dengan ketentuan Pokok Agraria ( untuk 
selanjutnya disebut UUPA ). UUPA disebut sebagai undang-un- 
dang Iandreform karena dldalam undang-undang ini sudah di- 
cantumkan secara garis besar mengenai pokok kebijaksanaan 
pelaksanaaa Iandreform itu eendirl.^ Pada dasarnya Landre- 
form merupakan penataam kembali penggunaan, penguasaan dan 
pemilikan tanah agar tidak terjadi lagi penumpukan tanah o- 
leh seseorang dan tidak terjadi lagi pemilikan tanah secara 

absentee ( guntal ).
Pengertian landreform secara harflah adalah suatu pe~ 

rombakan dasar atau perombakan suatu struktur pertanian. 
Sedangkan secara tehnis, Landreform dapat diartikan secara 
luas da n sempit. Pengertian Landreform secara luas adalah 
Sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembaharuan hukum agraria t yaitu dengan me

ngadakan perombakan terhadap sendi-sendl hukum agraria 
lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan si- 
tuasi zaman modern dan menggantikannya dengan ketentuan 
hukum yang lebih eesuai dengan perkembangan masyarakat 
modem*

2* Mengadakan penghapusan terhadap segala macam hak-hak a- 
sing dan konsensi kolonial.

1Abdurrahman, Beberapa Aspekta Tetang Hukum Agraria 
Seri Huktug. Agraria Y,”CetT II, Aluiniii, Bandung, 19837 h*47•
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3* Mengakhirl kekuasaan tuan tanah dan para feodal atas ta
nah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat 
melalul penguasaan tanah*

4. Mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan 
tanah serta berbagai hubungan hukum yang berkenaan dengan 
penguasaan tanah*

5. Mengadakan perencanaan persediaan, peruntukan dan penggu
naan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan 
perkembangan kemajuan*

Sedangkan pengertian secara sempit hanya mencakup nomor 4 
saja dan kadang-kadang juga mencakup nomor 5 yang dikenal 
dengan " Land use Planing M atau perencanaan tata guna ta- 

pnah* Mengenai Landreform ini akan saya jelaskan lebih lan- 
jut dalam Bab XI.

Sejak diberlakukannya peraturan perundangan tentang 
Iandreform sampai saat ini,i:tujuan^ Iandreform belum dapat 
dlwujudkan* Hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan di- 
da lam pelaksanaannya* Salah satu hambatannya adalah pemilik
an tanah secara absentee, hal ini la h yang akan menjadi pokok 
bahasan dalam skripsi saya*

Keberadaan pemilikan tanah secara absentee ini, meru
pakan penlnggalan zaman kolonial, yang pada saat itu banyak 
hldup tuan-tuan tanah ( absenty landlord ). Pada saat lnl 
tanah absetee baru banyak terjadi, padahal eudah ada pera-

2rbid., h.59
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turan yang melarangnya, hal ini disebabkan oleh banyak fak- 
tor salah satunya adalah berkembangnya agroblsnls, yang part 
da saat ini sedang digalakan oleh pemerintah, sebagai misal 
tanah absentee untuk pertambakan ikan. Kasus ini banyak se- 
kali terjadi di daerah pantal, sedangkan pemiliknya bertem
pat tinggal jauh dlpusat kota dan bahkan bertempat tinggal 
jauh dillar kabupaten letak tanah, Jelaa hal ini merupakan 
pemerasan terhadap sesama manusia , yang satu hidup enak di 
kota tanpa harus memeras keringat untuk mengolah tambaknya 
tersebut dan bila musim panen tiba dia tinggal menerima u- 
angnya saja sedangkan pihak.\lainnya-; ( penggarap ) bekerja 
keras dengan memeras keringat tanpa mengenal waktu agar tam- 
bak dapat menghasilkan semakslmal mungkin, bila musim panen 
dia hanya mendagpatkan bagian yang sediklt bahkan mungkin ti
dak cukup untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena hal se- 
perti itulah yang membuat hatl saya tertarlk untuk mengang- 
kat permasalahan tersebut kedalam skripsi saya*

Pasal 10 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa setiap orang 
das badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah per- 
nlan pada azasnya dlwajlbkan mengerjakan atau mengusahakan 
sendlrl secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. 
ITonsekuensi dari pasai 10 ayat. 1 . UUPA Ini adalah dilarangnya 
pemilikan tanah yang pemiliknya berada diluar daerah kecama
tan dimana tanah tersebut terletak. Sedangkan menurut pasal 
3 ayat 2 Peraturan Pemerintah ITomor 224 Tahun 1961, ketentu- 
tersebut dikecualikan dari pemilik tanah yang bertempat
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5

tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan letak 
tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dengan ta
nahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efl- 
sien, menurut pertimbangan Panitya Iandreform Daerah Ting
kat II.

Bertolak dari pasal 10 aya t 1 UUPA maka kasus yang 
saya uraikan dlatas, pemilikan tanah secara absentee, yang 
masih banyak terjadl pada saat Ini, jelas melanggar keten
tuan pasal tersebut. Padahal pada saat ini sedang digalak- 
kannya landreform,tetapi para ftuan tanah* tersebut seakan- 
akan tidak mau tahu akan program pemerintah tersebut.

Berangkat dari uraian-uraian dlatas, skripsi ini sa
ya susun untuk menganalisa, membahas dan akhlmya menyimpul- 
kan suatu permasalahan yang menghantui pikiran ,saya. Perma- 
salahan pokok yang saya ajuka n dalam skripsi saya ini ada
lah : dengan melalul Iandreform dapatkah pemilikan tanah se
cara absentee itu dlhapuskan. Permaslahan lnl saya ajukan 
karena menurut pengamatan saya, pada saat lnl sedang diga- 
lakannya program Iandreform akan tetapi pemilikan tanah se- 
racra absentee masih banyak terjadl. Hal itulah yang menlm
bulkan pertanyaan pada diri saya, mengapa kok demikian*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu klranya me
ngadakan survey lapangan terlebih dahulu* Hal ini perlu un
tuk mengadakan penelitian dan membandingkan antara yuridis 
teoritis dan yuridis praktlsnya, sehingga kita dapat menge
tahui apakah peraturan perundangannya yang tidak efektlf a-
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s

taukah prakteknya yang seakan-akan menutup mata tidak mau 
taha akan adanya peraturan perundangan. Untuk surrey lapang- 
an Ini saya sengaja memilih lokasi dl daerah tingkat IX ka
bupaten Sldoarjo, khususnya dl deaa Kedung Pandan Kecamatatan 
Jabon. Lokasi tersebut saya pllih karena pertama dldaerah 
tersebut banyak terjadi pemilikan tambak ikan secara absen
tee* keduakalinya, saya sudah mengenal daerah tersebut, se
hingga hal Ini akan membantu saya dalam mengumpulkan data- 
data atau informasi mengenal tanah absentee yang saya perlu- 
kan dalam rangka menyusun skripsi ini.

Namun demikian, sebelum membahas permasalahan pokok 
tersebut atau menylmpulkannya, perlu kiranya dibahas perma- 
salahan-permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah keadaan umum dari landreform dait tanah ab

sentee (guntai) itu ?
2. Mengapa pemilikan tanah secara absentee itu merupakan 

hambatan pelaksanaan Landrerorm ?
3* Bagaimanakah tindakan pemerintah terhadap pemilikan ta

nah secara absentee ?
4. Bagaimanakah keadaan dalam masyarakat tentang praktek pe

milikan tanah secara absentee ?
Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dibahas ka

rena ̂akan membantu dalam menjawab dan menylmpulkan permasa
lahan pokok. Keempat permasalahan tersebut akan saya bahas 
didalam bab II* bab III, dan bab IT.
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2. Penifelasan Judul
Skripsi saya ini, sengaja eaya beri judul, " Pemilik- 

an Tanah secara Absentee Merupakan Salah Satu Hambatan Pe
laksanaan landreform Judul tersebut mengandung suatu pe
ngertian bahv© didalam pelaksanaan program Iandreform terda- 
pat banyak sekali hambatan-hambatannya, dan salah satu dari 
hambatan adalah pemilikan ta nah secara absentee* Meskipun 
tidak semua pemilikan tanah secara absentee ini merupakan 
Iarangan atau hambatan pelaksanaan Iandreform, tetapi hanya 
merupaka n pengecualian saja. Ini dapat kita lihat dalam pa- 
sal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977.

Pada Judul skripsi saya ini terdapat kata ** pemilik
an tanah secara absentee ", hal ini mengacu pate hak milik 
atas tanah dan bukah mengacu pada hak-hak atas tanah yaang 
laiimya. Sedangkan yang dima ksud dengan tanah adalah permu- 

•5kaan bumi , dam tanah disini adalah tanah yang diusahakan 
sebagai lahan pertanian. Adapaunyang dimaksud dengan tanah 
absentee adalah tanah yang pemfiliknya bertempat tinggal di- 
luar kecamatan dimana tanah tersebut terletak. Jadi didalam 
skripsi saya ini yang akan saya bahas adalah hanya yang me- 
nyangkut tentang hak milik atas tanah yang pemiliknya tidak 
bertempat tinggal didalam kecamatan leta& tanah. Hal ini di
maksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas a-

■ 5  _________^Pengertian ini menurut pasal 4 ayat 1 UUPA.
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gar tidak terlalu luas, sehingga arah pembahasannya akan le
bih jelas dan lebih terarah.

Sedangkan kata " merupakan salah satu hambatan 11 pa
da judul skripsi ini berarti bahwa, satu diantara hambatan- 
hambatan yang ada. Sedangkan hambatan sendiri mengandung pe
ngertian penghalang atau tantang&n. dalam mencapai sesuatu 
tujuan dari suatu program tertentu ( dalam hal ini program 
Iandreform ).

Pada akhir judul terdapat kata ” Iandreform ”, ini 
mengandung peng.ertian perombakan secara mendasar terhadap : 
struktur pertanahan; keadaan sosial ekonoiai; dan penguasaan 
dan pemilikan tanah.

Jika kita tengbk sekilas perjalanan sejarah landre
form semenjak tahun 1965 ( setelah sidang umum MPRS tahun 
1966 ) hingga tahun berikutnya seolah-olah pemerintah dan 
masyarakat enggan untuk membicarakan Iandreform. Demikian 
pula dalam pengalokasian dana pada APBN Iandreform mendapat- 
kan porsi dana yang sedikit. Tetapi baru pada GBHN 1978 dan 
GBHN 1983 secara tegas Iandreform dinyatakan sebagai kemau- 
an politik*

Kemudian, perlu pula kiranya untuk mengetahui tentang 
ca ra pelaksanaan Landreform. Pelaksanaan Landreform dilak- 
sanakan dengan 3 cara, yaitu :
1. Cara yang lunak;

Cara ini biasan.ya dianut oleh negara-negara barat. Disi- 
ni tidak diadakan pembatasan luas maksimum, tetapi apabi-
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la pemiliknya mengadakan perjanjian dengan orang lainf 
misalnya perjanjian penggarapan tanah maka negara baru 
ikut^campur ( dalam arti membatasi perbuatan pemilik ta
nah yang mengandung sifat pemerasan ).

2. Cara yang moderat;
Disini ditentukan luas maksimum, kelebihan luas maksimum 
ini diambil pemerintah sesudah pemiliknya meninggal du- 
nia dengan memberikan ganti rugi.

3. Cara yang revolusioner;
Cara inilah yang dianut oleh Indonesia. Dalam cara ini 
ditentukan luas maksimum dan minimum, kelebihan luas mak- 
simura langsung diambil pemerintah tanpa menunggu pemilik
nya meninggal dunia dengan memberikan ganti rugi, dan ke
mudian tanah kelebihan tadi diredistribusikan kepada rak
yat petani.

Program Iandreform ini sebenamya merupakan prgram 
yang mulia karena program ini berusaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosi
al. Dalam pelaksanaannya, Iandreform ini banyak mengalami 
hambatan-hambatan, saya memilih altematif pemilikan tanah 
secara absentee sebagai hambatan Iandreform yang akan saya 
bahas dalam skripsi saya ini.

3- Alasan Pemillhan Judul
Pemilikan tanah secara absentee merupakan salah satu 

hambatan pelaksanaan Iandreform, demikian bunyi judul skrip-
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el saya ini* Judul tersebut saya pilih berdasarkan alasan 
bahwa dalam pelaksanaan Iandreform banyak sekali hambatan- 
hambatannya dan tanah absentee merupakan salah satunya. Sa
ya pilih tanah absentee karena pada saat ini pemilikan ta« 
nah secara absentee masih banyak terjadi sehingga ada baik- 
nya saya pilih judul sebagaimana tersebut diatas.

Khusus mengenai tanah absentee ini pemerintah sudah 
berusaha. untuk melarangnya dengan mengeluarkan beberapa 'pe
raturan perundangan. Namun demikian mengapa didalam masya
rakat masih banyak terjadi pemilikan tanah secara absentee. 
Sedangkan skripsi ini, saya susun justru untuk mengetahui 
hal itu, dan juga untuk mengetahui -lebih lanjut apakah pemi** 
likan tanah secara absentee dapat dihapuskan, serta untuk 
mengetahui efektifkah peraturan perundangan yang dikeluar- 
kan oleh pemerintah.

Pada saat ini banyak sekali permasalahan-permasalah- 
an yang ditimbulkan oleh tanah absentee ini, sehingga judul 
skripsi saya ini relevan sekali dengan keadaan yang hidup 
di masyarakat dan laik untuk dibicarakan demi kejelasan hu- 
kumnya.

4* Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk turut mem- 

bahas permasalahan yang ditimbulkan oleh pemilikan tanah se
cara absentee dalam rangka pelaksanaan Iandreform, sehingga 
dapat dijadikan masukkan bagi para praktisi hUkmn dalam usa-
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hanya untuk menghapuskan pemilikan tanah secara absentee. 
Saya katakan dapat dijadikan masukkan karena pada saat ini 
masih sulit untuk mengetahui ap&kah sebidang tanah itu di
kuasai secara absentee atau tidak. Karena sulitnya mencari 
atau mendapatkan bukti tersebut, maka melalui tulisan saya 
ini, saya berusaha untuk menyumbangkan pikiran, agar pemi
likan tanah-'secara absentee ini dapat dihapuskan, sehingga 
tidak akan ada lagi pemerasan di bumi persada Nusantara ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan pula untuk memper- 
lengkapi tugas dan persyaratan akademis dalam usahasaya me- 
raih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Air
langga .

5. Metodologi
Sesuai dengan judul yang saya gunakan dan mateiri yang 

dibahas, maka penulisan skripsi ini bersifat teoritis, yaitu 
mengemukakan permasalahan tentang pemilikan tanah secara ab
sentee yang dikaitkan dengan pelaksanakan Iandreform, dan 
juga bersifat praktis, yaitu, mendasarkan pada kenyataan se- 
benarnya dalam masyarakat yang menyangkut tanah absentee,
a. Pendekatan masalah.

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini bero- 
rientaei pada pendekatan yuridis-sosiologie. Pendekatan yu
ridis mengandung pengertian, pendekatan dari aspek hukumnya, 
dalam hal ini peraturan perundangan yang mengatur tentang 
Iandreform dan yang mengatur tentang tanah absentee. Pende-
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kat&ri sosiologis mengandung pengertian, bahwa da lam memba- 
tias tanah absentee yang dikaltkan dengan pelaksanaan Iand- 
reform, kita perlu mengamati dan menyelidiki kenyataan-ke- 
nyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal Ini, apakahtma- 
syarakat sudah mengetahul peraturan tentang larangan-.tanah 
absentee dan. apakah. mereka sudah mengerti dan memahamlnya, 

serta perlu diamatt bagaimanakah sikap aparat desa terhdap 
perbuatan hukum yang dapat menimbulkan tanah absentee.

Dengan demikian pendekatan yuridis-sosiologis ini ti- 
dak lain adalah merupakan pendekatan dari aspek hukumnya de
ngan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang hidupndalam 
masyarakat guna mengadakan perubahan-perubahan bila hal itu 
dlperlukan.
b. Sumber data.

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini me- 
liputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan jalan wawancara dengan raenggunakan alat pengumpul da
ta berdasarkan open questionair, serta mengadakan pengamatan 
langsung pada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh 
dari temuan atau kajian pastaka, dan juga dari sumber-sumber 
lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan pembahasan 
dalam skripsi ini.
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Pengumpulan data saya lakukan dengan cara melakukan 
wawancara dengan responden dan pengamatan langsung pada lo- 
kasi survey, serta berdasarkan kajian atau temuan pustaka.
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wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanya- 
an yang telah diperslapkan terlebih dahulu. Penyuaunan daf
tar diarahkan pada keperluan untuk menyelesaikan atau raem- 
bahas permasalahan yang saya ajukan dalam skrlpsi ini. Se- 
dangkan pengaraatan langsung dilakukan dengan cara terjun 
langsung ke lokasi surrey untuk mengamati secara langsung 
hal-hal yang sekiranya kurang jelas dari hasil wawancara 
tersebut.

Berdasarkan liputan data yang diperoleh* maka sete- 
lah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan pe- 
ngolahan dengan cara membandingkan teori-teori yang dikemu- 
kakan oleh para ahli-ahli dan sarjana, maupun ketentuan pe- 
raturan perundangan dengan data yang telah terkumpul tadi.
d. Analisis data*

Data yang telah. diperoleh dari wawancara dan penga- 
matan langsung tadi, dikumpulkan dan kemudian dilakukan e- 
diting, dan hasilnya akan dianalisa secara diskriptif, yang 
nantinya akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang ber- 
aifat kualitatif dan kuantitatif.

6* Pertanggung.jawaban Sistematika
Dalam penulisan skripsi ini, sist:ematikanya saya ba- 

gi dalam lima bab. Bab I tentang pendahuluan* disini akan 
saya uraikan tentang garis besar dari keseluruhan isi skrip
si, yang merupakan penganta£ kepada masalah yang menjadi po- 
kok bahasan dalam bab-bab selanjutnya, Pendahuluan ini saya
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letakkan pada bab pertama karena saya ingin agar perobaca se- 
belum membaca secara mendalam mengenai isi keseluruhannya, 
terlebih dahulu mengetahui garis besar dari keseluruhan isi 
skripsi saya ini,

Dalam membahas masalah tanah absentee yang dikaitkan 
dengan pelaksanaan Iandreform, maka hal pertama yang perlu 
diperhatikan adalah tentang bagaimanakah keadaan umum dari 
Iandreform dan tanah absentee itu, hal ini saya letakkan da-' 
lam bab XX, setelah bab pendahuluan. Ini dimaksudkan agar 
pembaca mengetahui secara' jelas hal-hal yang akan dibahas 
dalam skripsi ini, sebelum pembaca mengetahui atau membaca 
lebih mendalam. Ini dimaksudkan pula agar pembaca mengeta- 
hui’ gambaran umum tentang Iandreform dan tanah absentee,

Setelah kita mengetahui gambaran umum tentang Iand- 
reform dan tanah absentee, saya berusaha mengajak pembaca 
untuk mengungkap lebih jauh bahwa pemilikan tanah secara ab
sentee itu menghambat pelaksanaan Iandreform, dan juga akan 
saya tunjukkan bagaimanakah kedudukan hukum tanah absentee 
bagi pegawai negeri. Disamping itu juga akan saya jelaskan 
bagaimanakah tindakan pemerintah terhadap pemilikan tanah 
secara absentee. Ini saya letakkan dalam t<Vb III* Berkaitan 
dengan hal tersebut diatas, maka dalam bab ini akan saya co- 
ba untuk memberikan alasan-alasan mengapa tanah absentee itu 
keberadaannya merupakan hambatan pelaksanaan Iandreform, ju- 
ga akan saya coba untuk menjelaskan bahwa disamping tanah 
absentee itu keberadaannya dilarang, tetapi ada hal-hal yang
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merupakan perkecualian daripadanya. Lebih lanjut akan saya 
jelaskan pula tentang tindakan pemerlntah terhadap pemilik
an tanah secara absentee, yaitu pemerlntah akan mengambil 
hak atas tanah terhadap tanah absentee tersebut dengan mem- 
berikan ganti rugi, kemudian tanah yang telah dikuasai ne- 
gara tersebut diredistribusikan kepada rakyat petani.

Dalam bab IV, saya berusaha untuk mengajak pembaca 
untuk mengetahui keadaan-keadaan yang sebenarnya dalam ma
syarakat* Ini dlmaksudkan agar pembaca dapat membandingkan 
antara teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli a- 
tau para sarjana dan atau peraturan perundangan yang berla- 
ku dengan-kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. 
Dengan demikian pembaca akan mengetahui apakah peraturan 
perundangannya yang lemah ataukah masyarakatnya yang tidak 
mau tahu tentang peraturan perundangan yang berlaku. Dalam 
bab 17 ini akan saya tunjukkan perbuatan hukum apakah yang 
dapat menimbulkan pemilikan tanah secara absentee, khusus- 
nya di desa Kedung Pandan kecamatan Jabon Dati II Kabupaten 
Sidoarjo, kemudian juga akan saya uraikan tentang bagaimana
kah kesadaran warga masyarakatnya terhadap peraturan perun
dangan yang berlaku, lebih lanjut akan saya jelaskan tentang 
tindakan preventif dan represifnya terhadap pemilikan tanah 
secara absentee.

Bab V, bab yang terakhir, merupakan penutup dari skrip
si saya. Disini saya berusaha untuk menyimpulkan semua hal- 
hal yang telah saya uraikan dalam bab - bab sebelumnya #:n
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tidak lupa pula dalam bab V ini akan saya berikan saran-sa- 
ran yang saya harapkan da-pat membantu dalam mengataei masa-
lah yang tadinya ada atau timbul dalam masyarakat. Dengan 
demikian akan meraberikan alternatif-alternatif penyelesaian 
kepada para praktisi yang berkeinginan untuk menghapuekan 
pemilikan tanah secara absentee.
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BAB II

TIffJAUAN TJMUM

1 • Iandreform
Tanah adalah merupakan euatu hal yang sangai penting 

bagi kehidupan manusia. Ini dikaren&kan sebagian besar da
ri kehidupan manusia tergantung pada tanah, suatu contoh ke- 
cil yang nyata sekali dalam kehidupan manusia adalah setiap 
orang membutuhkan sebidang tanah untuk tempat berpijak, un
tuk tempat mencari penghasilan ( bagi para petani ) dan la
in sebagainya. Disamping itu, tanah juga dapat dinilai se- 
bagai harta yang bersifat permanen, karena dapat dicadang- 
kan untuk jaminan kehidupan masa yang akan datang baik un
tuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan keturunannya. De
ngan demikian, tanah dapat dikatakan merupakan salah satu 
unsur penting dari kehidupan manusia.

Mengingat sangat besarnya arti penting tanah bagi ke
hidupan manusia, maka dapatlah dikatakan bahwa tanah tidak 
hanya mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga mengan- 
dung aspek sosial, politik kulturil, psikologis dan Hankam- 
nas. Dengan demikian dalam rangka pemecahan permasalahan yang 
bersangkut paut dengan pertanahan, tidak hanya melibatkan as
pek hukum saja akan tetapi harus melihat pula asas kesejah- . • 
teraan ( prosperity ), asas ketertiban dan keamanan ( secu
rity ) dan asas kemanusiaan ( humanity ) agar masalah perta-

17
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nahan tidak menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu sta- 
bilitas masyarakat.

Bila kita melihat praktek pemilikan tanah dalam ma
syarakat, maka akan kita jumpai suatu keadaan yang sangat 
memprihatinkan. Ini dikarenakan adanya penggunaan, pengua- 
saan dan pemilikan tanah yang masih belnm begitu tertib dan 
terarah dalam artian masih banyak penggunaan tanah yang Ba
ling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak 
sesuai dengan rencana tata guna tanah* Disamping itu masih 
terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat tentang 
pemilikan tanah ini dimana ada sekelompok orang yarig mempu- 
nyai tanah yang berlebihan luasnya bahkan melampadi batas 
maksimum pemilikan tanah dan ada sekelompok besar yang mem- 
punyai tanah dalam jumlah yang sangat terbatae dan bahkan 
ada pula yang tidak mempunyai tanah sama sekali dan terpak- 
sa hidup sebagai buruh tani, yang berarti bertentangan de
ngan prinsip keadilan sosial. *

Pemerlntah melihat keadaan penggunaan dan penguaeaan 
serta pemilikan tanah yang belum begitu tertib dan terarah 
tadi, maka dengan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat No. 17 / MPR"/ 1978 berusaha untuk menanggulanginya. 
Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1978, yaitu, tentang GrBHN khu- 
susnya yang berkenaan dengan arah dah>. kehljaksanaan Pemba- 
ngunan Pola Uikum Pembanguna Lima Tahun III pada bagian um- 
um angka 20 disebutkan bahwa agar pemanfaatan tanah sungguh- 
sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat,
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serta dalam rangka mewujudkan keadllan sosial, maka disam
ping menjaga kelestariannya perlu dilaksanakan penataan kem- 
bali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Usaha untuk 
menata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah 
ini lazim disebut dengan'Iandreform* Program Iandreform ini 
sebenaraya sudah ada sejak tahun 1960, yaitu, sejak diundang- 
kannya Undang-undang Pokok Agraria ( TO No. 5'Th* 1960 ) na- 
mun dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan ba- 
ik yang bersifat politis maupun yang bersifat sosial ekono- 
mis dan baru dalam Pelita III program Iandreform baru benar- 
benar digalakkan kembali* 
a* Tujuan Iandreform.

Pada tahun-tahun pertama sejak diundangkannya Undang- 
undang Iandreform, orang-orang banyak sekali yang keliru me- 
nafsirkan tujuan Iandreform. Pada tahun pertama itu, kebanyak- 
an orang beranggapan bahwa Iandreform adalah program PKI. Da
lam beberapa tahun pertama pelaksanaan Iandreform di negara 
kita ( 1960 - 1965 ) program ini telah disalah-.gunakan dan 
dieksploitir oleh VK1 dengan melalui Barisan ®ani Indonesia- 
nya telah mengambil dan merampas tanah-tanah orang lain de
ngan cara yang semaunya.;Hal ini cukup menimbulkan kesan ne- 
gatif terhadap program ini dan sampai sekarangpun nampaknya 
program ini kurang mendapatkan simpati dari warga masyarakat.

Berpijak dari hal tersebut diatas, jika kita tengok 
arti dan tujuan Iandreform yang sebenamya adalah benar-be- 
nar mulia. Iandreform berusaha untuk mewujudkan suatu tatan-
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an penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah yang adil dan 
merata. Hal ini adalah merupakan suatu misi yang benar»be- 
nar mulia dan perlu mendapatkan dukungan kita semua. S

Saya katakan bahwa Iandreform adalah suatu proses 
penataan kembali struktur pertanahan yang mempunyai tujuan 
yang mulia. Tujuan Iandreform tersebut adalah sebagai berl- 
kut
1). Tujuan sfisial ekonomis

Dalam tinjauan dari aspek sosial ekonomis ini, Iandre* 
form mempunyai tujuan untuk :
a* Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan mem- 

perkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial da- 
ripada hak milik. 

b* Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor per- 
tanian gun a mempertinggi penghaeilan dan taraf hi- 
dup rakyat dengan penggunaan tehnologi pertanian mo
dern.

2). Tujuan sosial politik
Dalam tinjauan dari aspek aosial politik ini, Iandre
form mempunyai tujuan untuk :
a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemi

likan tanah yang luas. 
b* Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghi-

■̂Josef Johares Blitanagy, Hukum Agraria Nasional Suatu Ppmhaharuan fieiarah dan _SlstefiT Po I itlk rfû um Mertana^an 
di Indonesia, Get. I, Nusa Indah, Bnde-Flores, 1984, h.72.
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dupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar 
ada pembagian yang adil atas hasilnya. Ini berar- 
ti setiap orang mempunyai kesempatan yang sama un
tuk memperoleh kesejahteraan dan kemajuan serta me- 
lepaskan diri dari ketergantungannya pada orang la
in.

(3)* Tujuan soaial psikologie
Dalam tinjauan dari aspek sosial psikologis ini, Iand
reform mempunyai tujuan untuk :
a. Meningkatkan gairah kerja para petani penggarap de

ngan jalan memberikan kepastian hak raengenai pemi
likan tanah.

b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan 
penggarapnya.

c. Meningkatkan kepercayaan dan harga diri rakyat tani 
sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. 
Sesuai dengan tujuan Iandreform tersebut diat?.s,

maka penyelenggaraannya dilaksanakan dengan cara antara la-*.

(1 ). Perombakan sistern penguasaan dan atau pemilikan tanah 
pertanian dengan mengadakan batas maksimum dan minimum 
tanah pertanian disesuaikan dengan kepadatan penduduk 
dan luas tanah yang ada serta kemampuan manusia untuk 
mengerjakan sendiri. Ketentuan mengenai bata8 minimum

5Ibid.. h. 73
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belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan, hal ini dise- 
babkan pertama adanya faktor tradlsional ( hukum wa- 
ris ), kedua adanya ketidak seimbangan antara tanah 
dengan jumlah penduduk, dan ketiga tidak ada pekerjâ '-: 
an lain.

(2)* Iarangan pemilikan tanah secara absentee ( guntai )
bagi orang-orang yang bukan pegawai negeri sipil atau
ABRI atau yang dipersamakan.

Tujuan Iandreform sebagaimana yang tersebut diatas
adalah merupakan tujuan yang ditinjau dari sudut sosial e-
konomis, sosial politik, dan dari sudut sosial psikologis.
Namun demikian, saya akan mengetengahkan pula pendapat-pen-
dapat lain ten tang tujuan Iandreform ;dni. Pada tanggal 12
September 1960, Sadjarwo, Menteri Agraria pada saat itu,
dalam pidatonya dihadapan sidang pleno DPR GR mengatakan
bahwa tujuan Iandreform di Indonesia-adalah

untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber 
penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan 
maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, de
ngan merombak struktur- psrtnnahan sarna sekali seca
ra revolusioner, guna merealisir keadilan sosial;

b. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar 
tidak terjadi lagi tanah sebagi obyek spekulasi dan 
obyek pemerasan;

c. Untuk mtmperkuat dan memperluas hakmmilik atas tanah 
bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki 
maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan 
dan perlindungan terhadap privat-bezit, yaitu hak mi- 
lik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan 
dan turun temurun, tetapi yang berfungsi sosial.

^Sudargo Gautama, Tafalran Undang-Undang Pokok Agraria . Cet. VI, Alumni, Bantfung, 1y^6, h.22
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d. Untuk mengakhiri sistem tuan-tuan dan raenghapuskan 
pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran 
dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksiraum dan minimum untuk tiap keluarga. Sebagai 
kepala keluarga bisa seorang laki-laki ataupun wani- 
ta. Dengan demikian menyingkirkan sistem liberalisme 
dan kapitalisme atas tanah, dan memberikan perlindung- 
an terhadap golongan ekonomis leraah;

e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong 
terselenggaranya pertanian yang intensif secara go* 
tong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotpng 
royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang me
rata dan adil, dibarengi dengan suatu sistem perkre- 
ditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani*
Peraturan Pemerintah No. 224 Th. 1961, didalam penje- 

lasan umum no.1j menegaskan bahwa salah satu tujuan Iandre
form adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas 
sumber penghldupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga 
dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai pembagian ha- 
sil yang adil dan merata pula, Sedangkan Budi Harsono, S.H. 
dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia bagian 
pertama halaman 282, yang dimuat dalam buku Sudargo Gauta
ma yang berjudul Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria hala- 
man 23, mengatakan. bahwa tujuan Iandreform yang diselengga- 
rakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan 
taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan a- 
tau prasarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi me- 
nuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Melihat banyak dan beraneka ragamnya pendapat tentang 
tujuan Iandreform ini, maka sebenamya pada prinsipnya tuju
an Iandreform ini secara garis besar dapat dikatakan untuk 
meningkatkan taraf hidup petani secara adil dan merata ber-
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dasarkan Pancasila.
b. landasan hukum Iandreform.

Program Iandreform secara resrai mulai dilaksanakan
sejak tanggal 24 September 1960, yaitu, sejak diundangkan-
nya Undang-undang Pokok Agraria. Presiden RI I, Soekarao,
pada tanggal 17 Agustus 1960 dalam pidatonya yang berjudul
DJAREX ( Djalannya Revolusi Kita ) telah menyatakan sebagai 

7berikut :
"Semangat foreseeing ahead (semangat telah melihat le- 
bih dahulu) bercermin pula dalam keputusan D.P.A. te
lah mengusulkan kepada Femerintah tentang "Peromabakan 
hak tanah dan penggunaan tanah", agar masyarakat adil 
dan makmur dapat terselenggara dan taraf hidup tani me- 
niggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat".

Dari pemyataan Presiden RI pertama tersebut dapat dieimpul- 
kan bahwa Iandreform adalah suatu program yang benax̂ -benar 
dapat menunjang terwujudnya tujuan nasional Indonesia,yaitu, 
terciptanya suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, 
sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila.

Suatu program agar dapat terlakasana dengan baik dan 
dapat mencapai tujuan haruslah mempunyai suatu landasan hu-v 
kum yang kuat,baik landasan idiil, landasan konstitusionil, 
maupun landasan operasionilnya* Demikian pula halnya dengan 
program Iandreform, dalam hal ini Iandreform mempunyai lan
dasan idiil, yaitu, Pancasila, kedua adalah,>landasan kons- 
titusional, yaitu, Undang-Unddng Dasar 1945 khususnya pasal

'‘A .P.Parlindungan, Iandreform di Indonesia suatu Stu- 
di Perbandingan,Cet.I, AlumnlT, feandung,i9bv, n.yu.

7
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33-nyaf sedangkan landasan operasionalnya terdapat dalam 
berbagai bentuk peraturan perundangan. Didalam pasal 7 UUPA 
dinyatakan sebagai berikut Untuk tidak merugikan kepen- 
tingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melam- 
paui batas tidak diperkenankan"• Pasal inilah yang pada da- 
samya menjadi titik pangkal dari program Iandreform, kemu- 
dian pasal 7 UUPA ini diperluas dengan pasal 10 UUPA. Dalam 
pasal 10 UUPA ditegaskan dalam ayat 1-nya bahwa setiap orang 
dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah. pertanian pa
da asasnya diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif, de
ngan mencegah cara-cara pemerasan. Pasal 10 UUPA ini secara 
mendasar melarang adanya pemilikan dan penguasaan tanah se
cara absentee ( guntai )• Sedangkan pengaturan lebih lanjut 
tentang Iarangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat
1 UUPA, menurut ayat 2-nya akan diatur dengan peraturan 
perundangan. Pasal UUPA lainnya yang menjadi landasan opera- 
sional Iandreform adalah pasal 17, disini pada dasamya me- 
ngatur tentang luas maksimum dan atau minimum tanah yang 
boleh dipunyai oleh satu keluarga atau badan hukum, dan ke- 
lebihan dari batas maksimum ini akan diambil oleh pemerin- 
tah dengan memberikan ganti rugi, dan tanah yang diambil o- 
leh pemerintah tadi akan dibagikan kepada rakyat yang me'm- 
butuhkannya menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pe
merintah. Pasal 53 UUPA, merupakan pasal terakhir dari UUPA 
yang menjadi landasan Iandreform, menegaskan bahwa hak ga- 
dai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dah hak sewa tanah
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pertanian, yang kesemuanya diberi sifat sementara, diatur 
untuk mebatasl sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA 
dan akan dihapuskan dalam waktu yang singkat, (keempat hak 
yang disebutkan dalam pasal 53 ini tidak akan saya bahas 
dalam skripsi ini).

Sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan pasal-pasal 
UUPA yang menjadi landasan Iandreform sebagaimana tersebut 
diatas, maka pemerintah mengeluarkan dan menetapkan berbagai 
peraturan perundangan. Peraturan perundangan*yang dimaksud 
adalah sebagai berikut 1
(1). UU No'. 56/PrP/1960.

Pada prisipnya UU No. 56/Prp/1960 ini mengatur ten
tang batas luas maksimum tanah yang boleh dimiliki 0- 
leh seseorang dan atau orang-orang. Untuk menentukan 
batas luas maksimum ini, daerah digolongkan menurut 
tingkat kepadatan penduduknya. Menurut pasal 1 ayat 2 
UU No. 56/PrP/1960 relevansi antara penggolongan ting
kat kepadatan penduduk dengan luas tanah yang boleh di- 
kuasai adalah sebagai berikut :

Di daerah yang: Sawah
(hektar)

Tanah kering 
(hektar)

1• Tidak padat 15 20
2. Padat :

a. kurang padat 10 12
b. cukup padat 7,5 9
c. sangat padat ♦ 5 6
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Adapun penggolongan daerah padat dan tidak padat dida- 
sarkan pada kepadatan penduduk tiap-tiap kilometer per- 
segi, menurut larapiran UU No. 56/PrP/l960 penggolongan 
tersebut adalah sebagai berikut :

Sedangkan yang dimaksud dengan "daerah11 menurut lampir- 
an DU No. 56/PrP/1960 adalah daerah tingkat XI.

(2). Peraturan Femerintah No. 224 Th. 1961.
PP No. 224 Th. 1961 ini pada dasamya mengatur dan roe- 
netapkan obyek-obyek yang terkena Iandreform. Didalara 
pasal 1~nya ditegaskan bahwa obyek daripada Iandreform 
adalah :
a* Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai 

dimaksudkan dalam UTJ No. 56/Prp/1960 dan tanah-ta
nah yang jatuh pada negara, karena pemiliknya melang- 
gar ketentuan UU tersebut;

b. Tanah-tanah yang diambil pleh pemerintah, karena 
pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai 
yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5 , ( menurut 
pasal 3 yang dimaksud dengan daerah adalah kecama- 
tan);

Kepadatan penduduk 
tiap kilometer persegi

Golongann
daerah

a* — sampai 50
b. 51 sampai 250
c. 251 sampai 400
d. 401 sampai--

tidak padat 
kurang padat 
cukup padat 
sangat padat
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c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah 
beralih kepada negara, sebagai yang dimaksudkan da
lam diktum keempat huruf A UUPA;

d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh nega
ra yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri 
Agraria.

PP No. 224 Th. 1961 ini selain mengatur dan menetapkan 
obyek-obyek yang terkena Iandreform juga tentang pem
bagian tanah yang terkena Iandreform seirta soal-soal 
yang bersangkutan dengan itu.

(3). Peraturan Pemerintah No. 41 Th. 1964.
Dikeluarkannya PP ini dimaksudkan untuk merubah dan 
menambah PP No. 224 Th. 1961. PP 224 Th. 1961 mengala- 
mi perubahan dan penambahan dalam pasal-pasalnya, yai- 
tu, yang mengalami perubahan adalah pasal 7 ayat 4, 
pasal 15 ayat 2, dan pasal 16 ayat 2, sedangkan yang 
raengalami penambahan adalah pasal 3. Pada dasarnya PP 
No. 41 Th. 1964 ini mengatur tentang pencegahan terja- 
dinya pemilikan tanah secara absentee ( guntai ).

(4). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Th. 1974. 
Peraturan Mendagri No. l5>Th. 1974 ini mengatur ten
tang pedoman tindak lanjut pelaksanaan Iandreform.

(5). Peraturan Pemerintah No. 4 Th. 1977.
PP No. 4 Th. 1977 ini mengatur tentang pengecualian 
pemilikan tanah secara absentee bagi pegawai negeri 
sipil dan ABRI. Dikeluarkannya PP No. 4 Th. 1977 ini
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oleh pemerintah adalah merupakan tindak lanjut peme
rlntah terhadap pemilikan tanah secara absentee seba- 
gaimana yang telah diatur dalam PP No, 224 Th. 1961 
dan PP No. 41 Th. 1964.

(6). Ketetapan MPR No. II/MPR/1988.
Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988, tentang GBHN, pa
da huruf D tentang arah dan kebijaksanaan pembangunan 
baglan umum angka 30 ditegaskan sebagai berikut :
... serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan ke- 
pentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Di- 
samping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggu
naan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk penga- 
lihan hak atas tanah.
Diatas landasan hukum-landasan hukum tersebutlah

Iandreform berpijak dalam melaksanakan programnya, yaitu,
berusaha untuk merubah struktur pertanahan secara mendasar
baik penguasaan, penggunaan, maupunr>pemilikan tanah di In-*
donesia.
2. Tanah Absentee

UUPA telah berusia 28 tahun namun demikian apa yang 
menjadi sasaran dan tujuannya belum seluruhnya terwujud/ 
tercapai. Salah satu sasaran UUPA yang belum tercapai ada
lah usaha untuk menghapuskan pemilikan tanah secara absent' 
tee sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 UTJPA. Dalam pa
sal 3 ayat i PP No. 224 Th. 1961 menegaskan :

Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan 
tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib 
mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di ken 
camatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut*
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Dsrri pasal 3 ayat 1 PP No. 224 Th. 1961 tersebut da- 
patlah diketahui bahwa kita menganut prinsip seseorang pe- 
tani haruslah bertempat tinggal di kecamatan dimana tanah 
tersebut terletak, dan jika dia bertempat tinggal diluar 
kecamatan dimana tanah tersebut terletak maka ada dua pilih- 
an yang dapat dilakukannya, yaitu, pertama berpindah secara 
fisik ke kecamatan letak tanah tersebut, atau mengalihkan 
hak atas tanahnya itu kepada orang lain yang lebih berhak 
di kecamatan letak tanah tersebut.

Namun demikian, Iarangan absentee ini masih ada pe- 
ngecualiannya, ini dapat kita ketahui dari isi pasal 3 ayat
2 PP No. 224 Th. 1961 jo. PP No. 4 Th. 1977. ( Ini akan sa
ya bahas dalam Bab III ).
a. Terjadinya tanah absentee.

Jika kita tinjau keadaan tanah pertanian dewasa ini 
masih banyak yang dikuasai secara absentee, ini dapat kita 
mengerti karena pada saat ini pemerintah sedang menggalak- 
kan Agrobisnis yang diharapkan dapat menjadi komoditi eks-:,: 
por non migas. Hal ini memberikan kesempatan bagi orang-o- 
rang yang ingin menumpuk kekayaannya.

Tanah absentee ini dapat terjadi dikarenakan perta
ma orang-orang kota berusaha untuk menanamkan.modalnya di- 
bidang pertanahan, menurut mereka bahwa dengan membeli ta
nah di desa meskipun tidak diolah maka harga tanah tadi a- 
kan naik dengan sendirinya, sehingga mereka akan mendapat- 
kan keuntungan dari situ. Kedua, lemahnya aparat pengawas
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dalam mengambil tindakan, dikatakan demikian karena dalam 
setiap transaksi jual beli tanah yang dapat menimbulkan pe
milikan tanah secara absentee oleh aparat pengawas ( khu- 
susnya aparat desa ) didiamkan saja atau bahkan aparat pe- 
ngawae di desa berani menjadi saksi trarieaksi jual-beli di- 
hadapan notaris atau PEA I, dan lebih berani lagi mengakui 
bahw* pembeli tersebut adalah warga desa dimana tanah ter-̂ v- 
letak dengan menunjukkan kartu tanda penduduk fiktif. Se- 
benamya, tindakan aparat pengawas tersebut akan merugikan 
dirinya sendiri, karena tindakan mereka akan menurunkan wi- 
bawa mereka dimata masyarakat. Ketiga, keawaman hukum orang 
desa, mereka tidak tahu kalau perbuatan mereka menjual ta
nah kepada orang yang bertempat tinggal jauh diluar kecama
tan tempat tinggal mereka adalah tidak diperbolehkan atau 
melanggar peraturan perundangan, karena pertimbangan mereka 
dalam mepjual tanah tersebut bukan dari soal melanggar hu- 
kum atau tidak akan tetapi pertimbangan untung dan rugi.

Perlstiwa lain yang dapat menimbulkan pemilikan ta
nah secara absentee adalah sebagai berikut :
(1). Pemilik tanah pertanian berpindah tempat kediaipan atau 

meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan letak 
tanah. Ini membawa konsekuenSi jika kepergiatmya itu 
tidak lapor kepada pejabat setempat yang berwenang (ke- 
pala desa), maka dalam jangka waktu 2 tahun sejak ke--.\ 
pergiannya ia'wajib memindah tangankan tanah tersebut 
kepada orang lain yang lebih berhak. Sedangkan bila ke-
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pergiannya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang 
maka tanah tersebut harus diplndah tangankan kepada 
orang lain yang lebih berhak dengan jangka waktu 1 ta
hun terhitung sejak berakhirnya waktu 2 tahun ia me- 
ninggalkan tempat tinggalnya.

(2). Pemilikan tanahnyang diperoleh dari warisan atau hibah. 
Dieini tanah yang diperoleh dari warisan atauv:dari hi
bah terhitung sejak orang tuanya meninggal dunia maka 
tanah tersebut harus dipindah tangankan kepada orang 
lain yang lebih berhak, yaitu, orang yang bertempat 
tinggal di kecamatan letak tanah warisan atau hibah.

(3). Tanah yang diperoleh dati hak kuasa mutlak, surat ku- 
asa ini mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali 
oleh pemberi'kuasa. Sebagai contoh,' A tinggal di ke-. 
camatan X membeli tambak milik B yang berada di 'keca
matan Y dan tanah tersebut belum bersertifikat, maka 
setelah jual-beli tersebut tetap menggunakan nama B 
dalam segala urusannya, meskipUn hak atas tanah telah 
pindah ketangan A, oleh karena A telah diberi surat 
kuasa mutlak oleh B maka secara formal tanah tetap mi-■ : 
lik B namun secara material tanah milik A.
Menurut peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 1961 
pemberian surat kuasa dari penjual kepada pembeli ini 
adalah dibenarkan ( baca s diperbolehkan ) hal ini d£- 
maksudkan untuk melindungi pembeli dari ulah penjual 
yang hendak berlaku curang, dan surat kuasa ini akan
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dicabut apabila sertifikat tanah tersebut telah dike- 
luarkan oleh dinas Agraria.
Melihat cara terjadinya pemilikan tanah secara ab

sentee, sebagaimana tersebut diatas, maka hal ini akan mem- 
berikan kesempatan yang luas bagi tuan-tuan tanah (absentee 
landlord) untuk menerobos peraturan perundangan yang berla- 
ku dengan berbagai macam cara guna meraperoleh keuntungan 
yang sebesar-besamya dari tanah pertanian tersebut.
b. Eaktor*-faktor yang mendorong terjadinya tanah absentee.

Bila kita melihat terjadinya tanah absentee, yaitu, 
dengan menggunakan selubung, maka dengan demikian dapatlah 
dikatakan secara umum bahwa faktor yang mendorong terjadi
nya tanah absentee adalah adanya kemungkinan untuk menero
bos ketentuan dari peraturan perundangan. Ini dapat dimak- 
lumi karena meskipun peraturan perundangan sudah mengatur 
sedemikian rupa tetapi kekurangannya juga masih ada dan ke-

7kurangan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka.
Namun demikian jika dilihat dari piliak penjual atau 

pemilik asal, faktor yang mendorong mereka unt.uk mengalih- 
kan hak atas tanahnya adalah untuk memperbaiki keadaan so
sial ekonominya, maksudnya dengan menjual tanah pertanian- 
nya mereka mengharapkan agar segala kebutuhan rumah tangga- 
nya dapat terpenuhi. Adapun sebagai dasar alasan mereka a-

Wawancara dengan Soerjanto, Kepala Seksi Landreform 
Kantor Agraria Kabupaten Sidoarjo, tgl. 23 Agustus 1988.

7
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dalah mereka hanya menjual sebagian tanahnya sehingga me
reka beranggapan bahwa meskipun tanahnya telah dijual ke
pada orang lain tetapi mereka masih dapat mengerjakannya 
atau mengolahnya karena pemiliknya bertempat tinggal jauh 
dari kecamatan letak tanah sehingga tidak memungkinkan un
tuk mengolahnya sendiri, sedangkan sisa tanahnya juga ma
sih dapat diolahnya. Sedangkan bila ditinjau dari pihak 
pembeli faktor yang mendorong mereka untuk memiliki tanah 
secara absentee adalah pertama mereka dapat menumpuk haiv 
ta kekayaannya dengan jalan menanamkan sahamnya di bidang 
tanah, baik itu bersifat spekulasi maupun manipulasi, tan-

opa mau memikirkan keadaan rakyat yang lemah. Kedua, terbu- 
kanya kesempatan untuk memiliki kartu tanda penduduk seca
ra fiktif, hal ini dikarenakan adanya anggapan yang keliru 
bahwa diartikan penduduk kecamatan terseb&t, yaitu, jika 
dia telah mempunyai kartu penduduk di kecamatan tersebut. 
Inilah yang merupakan penyelundupan formal dari suatu pera-

qturan perundangan.

8Ibid. 
qA.P. Parlindungan, op.clt., h.124.
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BAB III

PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE

1. Menghambat Pelaksanaan Landreforro
Dalam melaksanakan Iandreform banyak sekali hambatan- 

hambatan yang dihadapinya, diantaranya adalah pemilikan ta
nah pertanian yang melebihi batas luas maksimum yang diper- 
bolehkan dan pemilikan tanah secara absentee ( absenteeisme ) 
Kedua faktor penghambat tersebut saling berkaitan dengan e- 
ratnya. Pada dasamya dengan diundangkannya UUPA pada tang
gal 24 September 1960, khususnya dengan adanya pasal 10 UUPA, 
maka pemilikan tanah secara absentee ini dapat dikatakan ti
dak ada dan bahkan dapat dikatakan bahwa pada saat Itu eua- 
sana pertanahan di Indonesia sudah terbebas dari sistem pe- 
raerasan.^ Tetapi dengan diundangkannya UU No. 56 Th. 1960, 
yaitu, tentang penetapan luas tanah pertanian yang boleh di- 
kuasai oleh seseorang, para tuan tanah yang merasa dirugikan 
oleh peraturan tersebut berusaha untuk mengamankan tanah-ta- 
nah milik mereka, dengan jalan melalui penyelundupari'hukum, 
yaitu,dengan memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran yang terda- 
pat didalam PP No. 224 Th. 1961 dan PP No. 41 Th. 1964.

Dengan melalui penyelundupan hukum itulah para tuan 
tanah dapat menguasai tanah secara absentee. Sebenamya pa-

**®Saleh Adiwinata, Hukum Perdata dan Tanah 1, Cet.I, 
Remaja Karya, Bandung, 1984, h.l5.
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ra tuan tanah sudah mengetahui bahwa tindakan mereka itu a- 
dalah bertentangan dengan peraturan perundangan akan tetapi 
atas dasar pertimbangan keuntungan pribadi, maka tuan tanah 
tersebut 'tegaf memperalat rakyat kecil yang pada umumnya a- 
wam hukum.

Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi pada dekade 
tahun 60-an dan tahun 70-an, akan tetapi pada saat ini, sa- 
at bangsa Indonesia menyiapkan masa tinggal landas, masih 
banyak terjadi* Tanah absentee pada saat ini banyak dikuasai 
oleh para !*petani berdasi" yang setiap harinya tidak terjun 
secara aktif untuk mengolah tanahnya, tetapi mereka lebih 
banyak meluangkan waktunya untuk duduk dibelakang meja, a- 
tau mengerjakan kegiatan lainnya.

Menurut Prof. Dr. A.P. I&rlindungan, S.H. bahwa kea
daan tanah absentee baru di Indonesia ini bukan bertujuan 
landlordism saja, sungguhpun kadang kala mereka mau mengga- 
ji orang-orang untuk menggarap tanahnya tersebut, tetapi pe
nguasaan tanah tersebut lebih banyak bertujuan untuk manipu-

11Iasi dan spekulasi. Keadaan yang demikian tadi akan ber- 
bahaya karena pemiliknya tidak mengusahakan tanahnya, dalam 
arti memperkembangkan produktivttas tanahnya, kadangkala ipe- 
reka membiarkan tanahnya dalam keadaan kosong tidak ditanami, 
dengafn kemungkinan segera akan menjualnya jika telah .memba- 
yangkan akan suatu keuntungan atau menjual cepat biarpun a-

11A.P. Parlindungan, op.city, h.129
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kan rugl jika telah terbayang akan kesulitan yang diderita- 
nya. akibat memiliki tanah tersebut.

Para n tuan tanah " tersebut menyelundupkan tanah me- 
reka dengan sangat hati-hati, dengan memperhitungkan segala 
kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam menyelubungi tanah-ta
nah mereka, mereka mengadakan kerja sama yang rapi dengan 
pihak-pihak lain, oleh kasrenaitulah pemilikan tanah secara 
absentee sulit sekali untuk dihapuskan. Hal ini disebabkan 
kesulitan untuk mencari data-data autentik dari tanah absen
tee baru. Jadi dapatlah dikatakan bahwa keberhasilan dalam 
mewujudkan tujuan landreform tergantung pada keberhasilan 
dalam menumpas tanah-tanah absentee sebab pemilikan tanah 
secara absentee disamping bertentangan dengan tujuan Landre
form juga bertentangan dengan peraturan.perundangan Landre
form.
a. Bertentangan dengan tujuan landreform.

Dalam merealisasikan prinsip tanah untuk petani (land ■ 
to the tiller), yang merupakan salah satu tujuan Iandreform, 
diusahakan agar tanah tersebut benar-benar dimiliki dan di- 
garap oleh petani. Ini dimaksudkan agar tanah tersebut be- 
nar-benar dapat diusahakan secara efisien, terraasuk pengawas- 
annya, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 10 UUPA, yai
tu, dengan cara dikerjakan sehdiri secara aktif, sehingga 
tidak akan ada lagi peraerasan dari orang kuat kepada orang 
lemah, dari orang kota kepada orang desa.

Didalam penjelasan umum no.1, PP No. 224 Th.1961 me-
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negaskan bahwa salah satu tujuan Landreforra adalah mengada
kan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan 
rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian 
tersebut dapat dicapai pembagian pendapatan yang adil dan 
merata pula, Dengan demikian, ditetapkannya undang-undang 
Iandreform diharapkan tidak akan ada lagi penumpukan tanah 
oleh satu orang saja, atau dengan perkataan lain bahwa pen- 
cegahan tanah absentee sudah merupakan sikap yang tegas un
tuk mencegah tanah-tanah pertanian di desa jatuh ketangan 
orang kota atau istilah yang sudah umum sekarang ini, dise- 
but sebagai petani berdasi. Dalam hal ini pemerintah telah 
mengambil suatu kebijaksanaan, yang merupakan sikap yang te
gas, yaitu, sebagaimana yang tertera dalam halaman 414 Repe- 
lita iV'/'buku III, menegaskan HUntuk itu akan ditingkatkan 
usaha pencegahan penguasaan dan pemilikan tanah yang melam-
paui batas serta timbulnya tanah-tanah absentee baru".^ ^e_ 
ngan demikian dapatlah dimengerti bahwa dalam Pelita IV ini
pemerintah benar-benar berusaha dengan sungguh-s.wngguh untuk
menghapuskan pemilikan tanah yang nielebihi batas maksimum
serta tanah absentee.

Kebijaksanaan femerintah tersebut pada dasarriya untuk 
mewujudkan tujuan lainnya daripada Iandreform, yaitu, untuk 
meningkatkan penghasilan petani ag-̂ r taraf hidup petani me- 
ningkat. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan nasional

12Ibid.. h. 126
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bangsa Indonesia, yaitu, masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dapat segera terwujud.

Jika kita lihat pada saat ini, pemilikan tanah seca
ra absentee ini masih banyak terjadi; Para pemilik tanah 
absentee ini kebanyakan orang-orang yang mengerti akan hu
kum, tetapi mereka sengaja untuk menerobosnya. Mereka beru- 
saha untuk menghindari ketentuan batas luas maksimum pemi
likan tanah dengan jalan menyelubungi tanahnya dengan secara . 
absentee, pemilikan secara absentee inipun tidak terang - 
terangan akan tetapi menerobos kelonggaran-kelonggaran yang 
ada pada peraturan perundangan, mir;alnya, orang tersebut me
nyelubungi tanahnya dengan menggunakan kartu tanda penduduk 
fiktif, sehingga nampaknya dia adalah merupakan penduduk da
ri desa dimana tanah miliknya terletak, Cara lain untuk me- 
nerobos peraturan tersebut adalah dengan melakukan jual-be- 
li dibawah tangan, sehingga tidak akan nampak kalau tanah 
tersebut sudah berpindah tangan dari pemilik asli kepada o- 
rang lain yang sebenami'-a tidak berhak untuk menguasai tanah 
tersebut, atau cara lain dengan memberikan surat kuasa mu
tlak kepada penjual atau pemilik asal.

Melihat praktek pemilikan tanah.secara absentee yang 
demikian tadi, bagi aparat petugas Iandreform sulit untuk 
mengungkap adanya tanah-tanah absentee baru. Sedang bila me
lihat terjadinya tanah absentee baru yang demikian tadi, bisa 
dimengerti atau diketahui bahwa pemiliknya berusaha untuk me- 
nerobos peraturan perundangan yang ada dengan alasan keun-
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tungan pribadi tanpa mau memikirkan nasib rakyat petani*
Hal yang demikian tadi jelas bertentangan dengan tujuan 
Iandreform, yang akhirnya akan menghambat program Iandreform 
dalam rangka mewujudkan tujuan Landreform, dan juga akan meng- 
hambat tercapainya tujuan national bangsa Indonesia, yaitu, 
terciptanya susunan masyarakat yang adil dan makmur berdasar
kan Ikncasila.
b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pada azasnya, setiap orang dan badan hukum yang mem
punyai hak atas tanah pertanian diwajibkan untuk mengerjakan
atau mengusahakannya eendiri secara aktif dengan mencegah ca-

1 "5ra-cara pemerasan. x Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 
menghindari penumpukan tanah oleh para tuan tanah yang enak- 
enakan berdiam di kota tanpa harus meneteskan keringat, se
dangkan petani yang mengerjakan tanahnya bekerja keras meme- 
ras keringat.

Namun demikian, apa yang telah ditetapkan dalam pasal
10 UUPA tidak akan nembawa hasil bila tidak diikuti dengan 
peraturan tentang ketentuan batas luas maksimum dan minimum 
tannh yang boleh dimiliki oleh neseorang, oleh karena itulah 
ditetapkannya UU No. 56^?rp/l960. Menurut pasal 9 UU No. 56/ 
Prp/1960, ditegaskan bahwa batas minimum yang boleh dikuasai 
oleh seseorang adalah 2 ha., sedangkan batas untuk luas mak- 
simumnya tergantung pada kepadatan penduduk tiap kilometer

15Lihat pa sal 10 ITU PA, UU No. 5 Th. 1960.
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persegi dari daerah tingkat II setetopat.
Dalam pasal 3 PP 224 Th. 1961 dinyatakan secara te- 

gas bahwa pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di- 
luar kecamatan letak tanahnya, maka dalam jangka waktu 6 bu- 
lan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain 
yang bertempat tinggal dikecamatan letak tanah atau dia pin- 
dah ke kecamatan letak tanah tersebut. Peraturan Pemerintah 
nomor 224 tahun 1961 ini merupakan peraturan hukum yang me- 
maksa (dwingen recht), hal ini bisa dilihat dalam pasal 19 
ayat 2 PP No. 224 Th. 1961, yang menegaskan bahwa ’’barang 
siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya pera
turan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan sela- 
ma -lamanya 3 bulon d m  atau sebanyak-banyaknya Rp 10.000,00”. 
PP 224 ini telah rn^ngalnmi perubahan, yaitu, berupa penambah- 
an-penambahan dalam p^sal 3-nya, sedangkan perubahan tersebut 
dimuat dalam PP No. 41 Th. 1964.

Melihat kenyataan-kenyataan dalam praktek pada saat 
ini, ternyata pemilikan tanah secara absentee ini masih ba
nyak terjadi, sebagaimana yang terjadi di desa Kedung Pandan 
kec&matan Jabon daerah tingkat II kabupaten Sidoarjo. Mereka 
disamping melanggar ketentuan tentang Iarangan pemilikan ta
nah secara absentee juga melanggar ketentuan batas luas mak
simum untuk daerah tingkat II setempat.

Melihat praktek yang demikian tadi, seharusnya pemi
lik tanah absentee tersebut dapat dikenai sanksi pidana se
bagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 19 ayat 2 PP No.
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224 Th. 1961. Oleh karena kegesitan mereka dalam melakukan 
penyelundupan hukum menyebabkan tanah mereka selalu lolos 
dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga 
tanah mereka terlepas dari pembebasan hak atas tanah, dan 
mereka sendiri, pemiliknya, lolos dari sanksi pidana yang 
telah ditetapkan. Perbuatan mereka tersebut dap'at dikatego- 
rikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dengan 
perkataan lain bahwa perbuatan mereka itu bertentangan de
ngan peraturan perundangan yang ada.

2♦ Tanah Absentee bagi Pegawai Negeri
Pasal. 10 ayat 1 UUPA menegaskan bahwa setiap orang 

dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pa
da azasnya diwajibkan mengerjakan atau rhengusahakannya sen
diri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ei- 
la dilihat dari redaksi pasal 10 ayat 1 UUPA tersebut, ter- 
dapat kata " pada azasnya ", maka pasal 10 ayat 1 ini tidak 
bersifat mutlak, akan tetapi rnasih dapat diadakan pengecua- 
lian terhadapnya. Ini ditegaskan dalam ayat 3-nya yang me- 
nyatakan bahwa pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 
1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pengecualian 
ini memang telah diatur dalam PP 224 Th.. 1961. jo. PP 41 £h. 
1964 jo.- PP No. 4 Th. 1977. Pasal 3 ayat 4 PP No. 224 Th.1961 , 
menegaskan sebagai berikut :

TTetentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku ba- 
gi mereka, yang mempunyai tanah di kecamatan tempat ting- 
galnya atau di kecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam
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^yat 2 pasal ini, yang sedan# menjalankan tugas negara, 
menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khu- 
sus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. 
Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-penjabat mili- 
ter serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang 
menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada a- 
yat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai 
seluas 2 dari luas maksimum yang ditentukan untuk da
erah yang bersangkutan menurut Undang-Undang No. 56 Prp 
tahun 1960, *

Dari isi pasal 3 ayat 4 PP No, 224 Th. 1961 ini jelaslah 
bahwa perkecualian-perkecualian tersebut memang diberikan,

Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai negeri dalam 
pasal 3 ayat 4 PP 224 Th, 1961, menurut PP No, 4 Th. 1977 a- 
dalah pegawai negeri menurut pengertian UU No. 8 Th, 1974* 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu, pegawai negeri si- 
pil dan para anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
Pengertian tersebut juga meliputi pengertian pensiunan pega
wai negeri.

Pengecualian pegawai negeri dari pemilikan tanah se
cara absentee ini, atas dasar pertimabangan bahwa para pega
wai negeri selaku petugas negara tidak mempunyai kebebasan 
untuk menentukan sendiri tempat tinggalnya, karena mereka 
terikat oleh tempat kedudukan dari jabatannya.

Beranjak dari pengertian pegawai negeri sebagaimana 
tersebut di atas,menurut PP Wo,224 Th.1961, pensiunan pega
wai negeri tidak diperbolehkan memiliki tanah secara absen
tee atas dasar pertimbangan bahwa mereka, pensiunan pegawai 
negeri, dianggap akan dapat berpindah tempat tinggal ke da-

1^Selanjutnya lihat penjelaoan pasal 3 PP 224 Th.1961.
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erah kecamatan letak tanah yang dimilikinya. Namun berdasar
kan faktor-faktor obyektif yang ada umumnya mereka sulit un
tuk pindah kekecamatan letak tanah miliknya,meskipun tanah 
tersebut dimaksudkan untuk jaminan hari tuanya. Oleh karena 
kaondisi yang demikian tadi, maka menurut PP No.4 Th.1977 pe
ngecualian larangan tanah absentee bagi pegawai negeri berla
ku juga untuk para pensiunapegawai negeri. Hal ini ditegas
kan dalam pasal 2 PP No. 4 Th. 1977, yang pada dasarnya ne- 
nyatakan bahwa sejak mulai diberlakukannya PP No. 4 Th.1977 
ini, maka pengecualian la ran/'an pemilikan tanah secara absen
tee bagi pegawai negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 
3 PP No.224 Th. 1961 jo. PP No.41 Th. 1964, berlaku juga ba
gi pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri serta 
janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi de
ngan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai ne
geri. Meskipun pemilikan tanah secara absentee diperbolehkan 
bagi pegawai negeri, namun kepemilikannya dihatasi seluas 2^5  

dari batas luas maksimum daerah tingkat II Retempat.
Batas 2 ' 5 dari batas luas mnksimum ini adalah tidak 

untuk selamanya karena bila pegawai negeri tersebut setelah 
pensiun pindah ke kecamatan letak tanah, maka mereka diper
bolehkan untuk memiliki tanah tersebut seluas batas maksimum 
dari daerah tingkat II netempat.

Meskipun para pegawai negeri dikecualikan dari larang
an pemilikan tanah secara absentee, hal ini bukan berarti 
bahwa para pegawai negeri bebas untuk melakukan jual-beli a-
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tau perbuatan-perbuatan hukum lain yang dapat menimbulkan a- 
tau mengakibatkan pemilikan tanah secara absentee. Tetapi 2 
tahun menjelang pensiun pegawai negeri diperbolehkan memiliki 
tanah secara absentee, dengan batas 2/5 dari luas maksimum 
yang telah ditetapkan un^uk daerah tingkat II dimana tanah 
tersebut terletak.

Tanah-tanah pertarian yang dimiliki secara absentee 
oleh pegawai negeri sebelum diundangkannya PP No. 4 Th. 1977 
dan telah dikuasai oleh pemerintah, tetapi belum diredistri- 
busikan kepada petani, maka setelah diundangkannya peraturan 
pemerintah tersebut diatas tanah-tanah tersebut diserahkan 
kembali oleh kepala daerah ingkat II setempat kepada pemi
lik semula. Sedangkan tanah absentee milik pegawai negeri 
yang telah diredistribusikan oleh pemerintah, maka mereka a- 
kan diberi prioritas utama dalam memperoleh ganti rugi dari 
pemerintah.

3. Tlndakan Pemerintah Terhadap Pemilikan Tanah Secara Ab
sentee

Terhadap pemilikan tanah secara absentee ini, pemerin
tah telah menetapkan suatu kebijaksanaan bahwa tanah tersebut 
akan diambil dan dikuasai oleh pemerintah dengan memberikan 
ganti rugi kepada pemilik semula, dan kemudian tanah tersebut 
akan diredistribusikan kepada petani penggarap dengan urutan 
prioritas tertentu. Petani penggarap yang menerima dlstribusi 
tanah dari pemerintah tersebut harus membayar ganti rugi ke-
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pada pemerintah dengan ketentuan yang telah dltetapkan. Hal 
ini telah diatur dalam PP No. 224- Th. 1961. Tindakan peme
rlntah dalam meredistribusikan tanah tersebut melalui bebe- 
rapa tahapan,yaitu, tahap pertama pengambilan hak atas ta
nah, tahap kedua memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah 
absentee, kemudian tahap yang terakhir adalah meredistribu- 
sikan tanah yang telah dikuasai oleh negara tersebut kepa
da petani penggarap dan atau petani pemilik tanah pertanian 
yang memenuhi syarat tertentu. 
a* Pengambilan hak atas tanah.

Pemerintah adalah satu-satunya instansi yang diperbo- 
lehkan untuk mengusahakan sesuatu di lapangan Agraria yang 
bersifat monopoli, demikian juga apabila diketahui ada pemi
likan tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di 
kecamatan lain daripada letak tanah yang dimiliklnya, maka 
pemerintah dapat juga bertindak untuk mengambil hak atas ta
nah yang dimiliki secara absentee tersebut, untuk dibaglkan 
kepada petani yang memerlukan, hal ini sesuai dengan tujuan 
Landreform,

Dalam usaha untuk mengambil hak atas tanah ,pemerln
tah harus menelusuri terlebih dahulu apakah tanah yang akan 
diaobll hak atas tanahnya itu merupakan tanah yang dimaksud
kan oleh PP No. 224 Th. 1961 Jo. PP No. 41 Th. 1964, hal i- 
ni perlu karena agar tindakan pemerintah di bidang agraria 
ini tidak sampai merugikan rakyat, meskipun pemerintah mem
punyai hak monopoli dibidang agraria, dan lagi pula larang-
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an pemilikan tanah secara absentee ini ada pengecualiannya. 
Jika tanah tersebut nyata-nyata dikuasai secara absentee 
yang terkena Iarangan sebagaimana dimaksudkan oleh peratur
an pemerintah tersebut dlatas, maka pemerintah langsung me- 
ngambll tindakan yang berupa pengambllan hak atas tanah ter* 
hadap tanah absentee tersebut.

Prosedur pengambllan hak atas tanah tersebut dlatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PMDN ) No* 15 Th*1974 
tentang pedoman tlndak lanjut pelaksanaan Landreform, yang 
pada bab II pasal 2-nya dinyatakan sebagai berikut :

(1 ) Tanah yang meleblhl batas maksimum yang sejak dike
luarkannya peraturan ini sudah atau belum selesai 
dibagi-bagikan menurut Peraturan yang berlaku, penye- 
leeaiannya tetap dllaksanakan sesuai dengan ketentu
an peraturan perundangan yang berlaku;

(2) Penguasaan tanah yang meleblhl batas maksimum dan 
belum dikuasai oleh pemerintah berdsarkan ketentuan 
Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 wajib dilaporkan 
oleh plhak yang menguasainya dalam waktu 6 ( enam ) 
bulan terhitung sejak berlakunya peraturan ini kepa
da Bupati/ Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Di- 
rektorat Agraria setempat;

(3) Plhak yang menguasai tanah yang meleblhl batas mak- 
simumsebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas selam- 
bat-lambatnya dalam waktu 1 (satu ) tahun sejak ber
lakunya peraturan ini dlharuskan mengakhiri penguasa
an tanah kelebihan termaksud dengan jalan :
a* Memindahkan balk penguasaan ataupun hak atas tanah 

kelebihan itu kepada plhak lain yang memenuhi sya- rat, atau
b* Mengajukan permohonan suatu hak baru yang dimung- 

kinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku se
suai dengan peruntukan dan penggunaannya•

(4) Penyelesalan permohonan hak termaksud dalam ayat 3 
huruf b diatas dllaksanakan melalul acara yang dia- 
tur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No* 5 Tahun 
1973, dengan ketentuan bahwa pemberian hak tersebut 
dibatasl hanya untuk satu kali saja dan tidak dapat diperpanjang lagi.

(5) Kelalalan untuk memenuhi kewajiban tersebut ayat 2 dan 
3 di atas akan mengaklbatk&n dlkenakannya ketentuan-
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ketentuan flanksi yang tercanturn dalam Undang-undang
Ho. 56 Prp tahun 1960.
Dalejn rangfca pcngambilan hak atas tanah absentee ini 

ketentuan dalam pasal 2 tersebut diatas, menurut pasal 5-nya 
berlaku mutatis mutandis untuk tanah pertanian yang dimiliki 
secara guntal ( absentee )• Untuk pelaksanaannya pemerintah 
nenyerahkan wewenangnya kepada panitya Landreform daerah 
tingkat II , yang diketuai oleh Kepala Daerah Tlngkat II se- 
tempat. Sedangkan eksistensi panitya Iandreform-yang dlben- 
tuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 th. 1961 jo. Ke- 
putusan Presiden No. 263 Th* 1964 dlnyatakan bubar oleh Ke- 
patusan Presiden No. 55 Th. 1980, sedangkan tugas dan wewe
nangnya beralih dan pelaksanaannya dilakoanakan secara fung- 
sional oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, atau Va
ults, Camat dan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Mendagri, Gubemur, Bu- 
pati atau Valikota, dibantu oleh Direktorat Jendral Agraria 
Kepala Direktorat Agraria Propinsl dan Kepala Kantor Agraria 
kabupaten, serta instansi-inatansi^lain yang secara fungsio- 
nal ada sangkut pautnya dengan tugas pelaksanaan Landreform.
b. Pemberian gantl rugi.

Dalam rangka mengambil hak atas tanah, pemerintah ti
dak hanya mengambil Baja akan tetapi juga memberlkan ganti 
keruglan kepada bekas pemilik tanah absentee. Pemberian gan
tl rugi ini telah diatur sedemlkian rupa dalam PP No. 224 
Th. 1961 jo. PP No.41 Th. 1964. Ini merupakan ciri utama pe
laksanaan Landreform di Indonesia yang menunjukkan bahwa ti-
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dak ada penyltaan dalam politik pertanahan dl Indonesia. 
Peraturan tersbut menetapkan bahwa ganti rugi akan diper- 
hitungkan dari hasll bersih dari tanahnya setlap tahun. Ba
sil bersih tersebut diperhitungkan untuk tanaman padi ada
lah seperdua hasil kotor dan untuk tanaman palawija adalah 

1 *5sepertiganya. Hasil bersih tersebut dipergunakan untuk 
memperhitungkan ganti rugi yang akan diberlkan oleh pemerin
tah, dasar pemberlan ganti rugi tersebut didasarkan atas 
perkalian rata-rata hasil bersih selama 5 ( lima ) tahun. 
Perhitungan pemberlan ganti rugi tersebut diperhitungkan 
menurut klaslfikasi tanah dengan mempergunakan prinsip de- 
greevltas aeperti di bawah ini :
(1). Untuk 5 ha pertama, tiap hektamya 10 ( sepuluh ) ka

li hasil bersih setahun.
(2). Untuk 5 ha kedua, ketlga, dan keempat, tiap hektamya 

9 ( sembllan ) kali hasil bersih setahun.
(3). Untuk selebihnya tiap hektarnya 7 ( tujuh ) kali hasil 

bersih setahun dengan ketentuan bahwa jika harga tanah 
menurut perhitungan tersebut dlatas Itu ternyata lebih 
tlnggl darlpada harga umum, maka harga umumlah yang di- 
pakai.
Sejumlah 10 % dari ganti kerugian tersebut dltentu- 

kan dalam bentuk uang simpanan dalam bank koperasi tani dan 
nelayan, dan mulai dapat diambil sewaktu-waktuoleh pemilik-

15I.ihat PP No. 224 Th. 1961, pasal 6 ayat 2
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nya sesudah satu tahun dilaksanakannya rediatribust tanah,
sedang slsanya, yaitu, sebesar 90 # dlslmpan dalam bentuk
surat hutang Iandreform ( SHI* ). Surat hutang Landreform
ini diberikan bunga .sebesar 3 % setahun.1**

Jlka ganti rugi tersebut tidak lebih dari lip 25.000,-
maka menurut pasal 7 ayat 6 PP No. 224 Th. 1961 menteri a- 
graria dapat menetapkan pembayarannya menyimpang dari keten
tuan sebagaimana yang tertuliB dalam ayat-ayat eebelumnya.

Pada tahun 1967, Direktorat Jendral Agraria mengelu- 
arkan suatu peraturan, yaitu,peraturan Dlrjen Agraria No.4 
tahun 1967t aehubungan dengan penyesuaian jumlah ganti rugi 
untuk obyek-obyek Landreform. Ganti rugi sebesar Rp 25.000,- 
menurut pasal 7 ayat 6 PP No. 224 Th.1961, diubah menjadi 
Up 50.000,- oleh peraturan Dirjen Agraria No. 4 Tahun 1967 
tersebut. Sedangkan pelaksanaan ganti rugi berdasarkan pri- 
oritas sebagai berlkut :
(1). Bekas pemilik yang- tanah keleblhannya kurang dari 2 ha.
(2). Bekas pemilik yang tinggal di daerah tertentu dan meli- 

puti tanah yang relatlf kecil,
(3). Bekas pemilik yang tanahnya pernah didistrlbueikan se- 

belunmya.
17(4). Bekas pemilik yang sudah terkena larangan absentee. '

^Berdasarkan pasal II PP No.41 Th. 1964 bun'remy*. di- 
ubah menjadi 5 % setahun.

^Arie Sukanti Hutagalung, Program Redlatribugl 
di Indonesia. Cet. I, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 45. ^
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Apabila ada prioritas yang sama, sedangkan jumlah 
dana yang tersedia tidak cukup untuk membayar ganti rugi, 
maka panltya Landreform akan mengadakan undian untuk menen- 
tukan siapa yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 
pertama.

Untuk memudahkan pembiayaan, Landreform menyederha- 
nakan pemberlan fasilitas kredlt kepada para petani. Mente
ri Agraria membentuk Yayasan Dana Landreform yang mempunyai 
status otonomi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 224- Th.1961 
sumber-sumber pembiayaan lainnya meliputl dana anggaran pe
merintah, pengumpulan biaya administrasi dari harga tanah 
yang harus dibayar oleh para petani ( biaya ini telah ditu- 
runkan dari 10 % menjadi 6 % berdasarkan Peraturan Dirjen 
Agraria tahun 1967 ) dan penghasllan dari uang sewa serta 
penjualan dalam pelaksanaan Landreform. Pada tahun 1967, ka- 
rena dana yang terbatas, pembiayaan juga didapatkan dari 
APBN.

Kadang-kadang dalam pemberlan ganti rugi ini dapat 
dijumpai bahwa pemilik tidak mau menerima uang ganti rugi 
dalam hal ini oleh panitya Landreform setempat dibuatkeji 
surat pemyataan yang menyatakan bahwa bekas pemilik tidak 
bersedia menerima ganti rugi, dengan alasan bahwa pemberl
an uang.ganti rugi yang berdasarkan surat keputusan dewan 
pengurus Yayasan Dana Landreform tidak sesuai lagl dongan 
harga tanah yang berlaku dipasaran umum dalam daerahnya pa
da saat itu.
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c. Redistribusi tanah bekas absentee*
Setelah tanah absentee tersebut dikuasai oleh nega

ra dan pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada bekas 
pemilik, maka tindakan selanjutnya yang akan dilakukan pe
merintah adalah membaglkan tanah tersebut kepada para peta
ni yang memerlukannya dan memenuhi persyaratan, agar prin- 
sip tanah untuk petani ( land to the tiller ) dapat diwu- 
j udkan.

Bila kita melihat sejarah, pada mulanya program re- 
distribusi tanah ini dllaksanakan dalam a tahap, dengan mem- 
pertimbangkan faktor demografi dan gografi. Tahap pertama 
akan meliputl daerah-daerah padat penduduk, yaknl, Jawa, Ma
dura, dan Bali serta kepulauan Nusa Tenggara• Tahap pertama 
ini hampir terselesaikan menjelang akhir tahun 1963 atau a- 
wal tahun 1964, yaitu, dari tanah pertanian seluas 966*150 
hektar telah diserahkan oleh panltya kepada*pemerintah se
luas 337*445 hektar. Sedangkan tahap kedua meliputl bagian
Indonesia lainnya. Seluruh program diharapkan selesal dalam

18waktu 3 sampai 5 tahun. Namun bila kita melihat dalam ke- 
nyataannya, program redistribusi yang tadinya diharapkan da
pat terselesaikan dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahirr, te
tapi sampai sekarang belum dapat terlaksana seluruhnya. Ini 
terbukti dengan masih banyaknya tanah yang dlkuanai cc'-r.ra 
absentee dan penguasaan tanah yang meleblhl batas maksimum.

^®Ibid. ,h.73, dlkutip dari Aly A. Morald, Ijandreforms Report to the goverment o t Indonoola.JAO. Romo, 1 W ,
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Tanah kelebihan dan tanah absentee yang akan dlredistrlbusi- 
kan, belum sampai diredistribusikan sudah bermunculan tanah 
kelebihan dan tanah absentee baru, dan begitu seterusnya* 
Melihat keadaan yang demikian tadi, dapat saya simpulkan 
bahwa program redlstrlbusl tanah ini akan sulit untuk dllak- 
sanakan dan mungkln tujuan Landreform, khususnya prlnsip ta
nah untuk petani, sulit untuk diwujudkan.

Sedlkit menylmpang dari uraian diatas, kiranya per
lu pula untuk mengetahui slapakah yang berhak menerima lang
sung redlstrlbusl tanah tersebut, sungguhpun prlnsip tanah 
untuk petani dapat dlpakal sebagai prlnsip untuk menentukan 
slapa yang berhak menerima, tetapl ada baiknya untuk menja- 
wab pertanyaan tersebut kita kemball ke peraturan perundang
an yang ada.

Agar petani tersebut dapat menerima pembagian tanah 
maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut pasal 9 
PP No. 224 Th. 1961 syarat-syarat tersebut dibedakan atas 
syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum tersebut adalah 
meliputi bahwa penerima tanah tersebut haruslah warga n*^a- 
ra Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letcJt 
tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian, ee- 
dangkan syarat-syarat khususnya meliputi bahwa petani yang 
tergolong dalam prioritas a, b, c, f, dan g ( dalam rrutsn 
priorltas penerima tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal 
8 PP No. 224 Th. 1961 ) telah mengerjakan tanah yang bor- 
aangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut, bagi
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*  ̂ I
c - * I

petani yang tergolong dalam prioritas d, telah mongerjakan
tanahnya 2 musim berturut-turut, dan bag! para pekerja te-
tap yang tergolong dalam prioritas c# telah bekerja pada
bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Adapun ekala prloritas penerima tanah sebagaimana
1 Qdisebutkan diatas, adalah sebagai berlkut :

a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan,
b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan 

tanah yang bersangkutan,
c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan,
d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mongerjakan tanah 

yang bersangkutan,
e. Penggarap yang mongerjakan tanah hak mlllk;
f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi perun- 

tukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 ha,
h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0.5 ha,
i. Petani atau buruh tani lalnnya.
Penerimaan tanah dalam program redlstrlbusl haruslah berda- 
sarkan pada skala prloritas tersebut diatas secara berurut- 
an yang saling menggantikan,

Sedangkan yang dimaksud dengan petani adalah orang, 
balk yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendirl, 
yang mata pencaharlan pokoknya adalah mengusahakan tanah 
untuk pertanian, Maksud daripada penggarap adalah petani,

19Idhat pasal 8 PP No. 224 Th. 1961.
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yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendlri seca
ra aktif tanah yang bukan miliknya, dengan menikul seluruh 
atau sebagian dari resiko produksinya. Maksud daripada bu- 
ruh tani tetap adalah petani yang mengerjakan atau mengusa
hakan secara terus-menerus tanah orang lain dengan mendapat 
upah. Dan yang dimaksud dengan pekerja tetap adalah orang

20yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.
Bag! para penerima tanah bekas absentee yang telah 

diredistribusikan oleh pemerintah, diwajibkan pula untuk 
nembayar harga tanah tersebut, seharga rata-rata jumlah gan
ti keruglan sehektar yang diberlkan kepada bekas pemilik, 
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 PP Ho. 224 Th. 1961, 
di daerah tingkat XI yang bersangkutan, menurut klasiflkasi 
tanahnya, ditambah 6 % sebagai biaya administrasi, pembayar- 
an tersebut dapat diangsur sampai 15 tahun, terhitung sejak 
hak miliknya diberlkan, dengan membayar bunga sebesar 6 % 

setahun.
Sebagai salah satu contoh konkrlt, saya akan mempa- 

parkan program redistribusi tanah di daerah tingkat II Kabu- 
paten Sldoarjo. Menurut data yang saya peroleh tanah perta
nian di Kabupaten Sldoarjo yang dikuasai secara absentee a- 
dalah seluas 8847 hektar, tanah tersebut dimllikl oleh 5 o- 
rang ( baca : 5 kepala keluarga )• Menurut lnformasl yang 
saya peroleh, bahwa seluruh tanah absentee tersebut telah

Pengertian tersebut berdasarkan pasal 8 ayat 3»4,5» 
dan 6 PP No. 224 Th. 1961.

20
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diredistribusikan kepada petani yang membutuhkannya, ee -
dangkan yang telah dlbayar ganti ruglnya adalah seluas 8,8-
14 hektar, dengan ganti rugi sebeaar Hp 410,250,* sedangkan
sisanya, yaitu, 0.033 hektar belum dlbayar ganti ruglnya ka-
rena pemilik tanah tersebut tidak diketahui tempat tinggal-
nya sehingga hal ini menyulitkan panitya Iandreform untuk

21memberikan ganti rugi*
Memang secara formal di daerah tingkat II Kabupaten

Sldoarjo sudah tidak nampak adanya tanah absentee, tetapi
bila kita melihat pada praktek sehari-harl, tanah absentee
masih banyak dijumpai.

'Angka-angka tersebut diperoleh dari Xantor Agraria 
Kabupaten Sldoarjo,

21
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BAB IV*

KEADAAN DALAM MASYARAKAT TENTANG PRAKTEK 
PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE

Dari uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat ki
ta ketahui tatanan tanah absentee secara yuridis formal.
Pada bab IV ini akan saya paparkan sebuah contaoh konkrit 
tentang pemilikan tanah secara absentee didalam prakteknya. 
Untuk itu akan saya uraikan tentang pemilikan tanah secara 
absentee di daerah pertambakan, yaitu, di desa Keduhg Pan- 
dan, kecamatan Jabon, daerah tingkat II kabupaten Sidoarjo.

1• Perbuatan Hukum yang Menimbulkan Pemilikan Tanah Secara 
Absentee

Desa Kedung Pandan, kecamatan Jabon, daerah tingkat
II, kabupaten Sldoarjo adalah merupakan daerah tamfeak yang 
kehidupan penduduknya sama eekali tergantung pada hasll tam- 
bak tersebut. Disana banyak kita jumpai petani-petani peng
garap yang rajin mengolah tambaknya dari pagl sampai sore 
dan kadang-kadang sampai malam harl, mereka semua bekerja 
keras demi hasll tambaknya. Namun demikian, apa yang telah 
mereka lakukan dengan kerja keras tadi hasilnya tidak bisa 
mereka nikmati seluruhnya, karena mereka tidak mengerjakan 
tambak millknya sendlri, akan tetapi mereka mengerjakan tarn- 
bak milik orang lain yang bertempat tinggal diluar kecama-

57
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tan Jabon, dan bahkan ada yang bertempat tinggal diluar ka- 
bupaten Sldoarjo.

Tajabak-ta^bak yang dimiliki secara absentee tersebut,
ada yang dlmlllkl dengan melalul perbuatan hukum mewarie dan
ada yang melalul perbuatan hukum jual-beli. Pemilikan tanah
secara absentee yang melalul perbuatan hukum jual-beli, ke-
banyakan dilakukan secara jual-beli dibawah tangan. Hal ini
mengakibatkan perpindahan hak milik tidak dapat diawasi o-

22leh aparat setempat. Melihat keadaan yang demikian tadi, 
maka kedudukan camat selaku pejabat pembuat akta tanah ter- 
abaikan. Sedangkan menurut peraturan perundangan yang ada 
perbuatan hukum jual-beli tanah haruslah dilakukan dlhadap- 
an pejabat pembuat akta tanah* dengan demikian perbuatan 
jual-beli tanah dibawah tangan tersebut dapat dibatalkan. 
Memang perbuatan jual-beli dibawah tangan adalah dibenarkan 
menurut azas-azas hukum adat, akan tetapi aklbat dari jual- 
beli dibawah tangan, yaitu terjadinya pemilikan tanah seca
ra absentee dan pemilikan tanah yang meleblhl batas maksi
mum, adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perun
dangan yang berlaku.

Sedangkan pemilikan tanah secara absentee yang dipe
roleh melalul perbuatan hukum mewarie, seharusnya satu ta
hun terhitung sejak si pewaris meninggal dunia,tanah terse
but harus sudah dipindahtangankan kepada orang lain yang

Wawancara dengan Soewasls, Camat Kecamatan Jabon, 
Daerah Tingkat II Kabupaten Sldoarjo, 29 September 1989.

22

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
MERUPAKAN SALAH SATU HAMBATAN 
PELAKSANAAN LANDREFORM

TAUFAN MANDALA



59

bertempat tinggal dl kecamatan dimana tanah itu terletak 
atau pindah ke kecamatan letak tanah Itu.

Jual-beli dlbawah tangan tersebut tidak hanya menim
bulkan tanah absentee baru, akan tetapl juga menimbulkan 
pemilikan -*-anah yang melebihi batas maksimum, sebagaimana 
yang diatur dalam UU No. 56 Prp 1960. Berdasarkan data, yang 
saya peroleh bahwa pemilikan tanah secara absentee dl desa 
Kedung Fandan kecamatan Jabon, kabupaten Sldoarjo ada yang 
mencapai 9 hektar lebih untuk satu pemilik, padahal menurut 
daftar lampiran Keputusan Menteri Agraria No. SK 978 / KA / 
1960, kabupaten Sldoarjo adalah merupakan daerah tingkat II 
yang termasuk kategori daerah yang sangat padat, sehingga 
tanah yang boleh dlkuasal untuk jenis sawah adalah 5 hektar 
sebagai batas makslmumnya, sedangkan batas maksimum.untuk 
tanah kering adalah 6 hektar. Dengan demikian, pemilikan 
tanah secara absentee dl desa Kedung Pandan tersebut selain 
melanggar ketentuan larangan tanah absentee juga melanggar 
ketentuan batas maksimum, sebagaimana yang diatur dalam UU 
No. 56 Prp 1960. Untuk le*bih jelasnya akan saya paparkan 
data tentang luas tanah yang dlkuasal secara absentee dl 
desa Kedung Pandan.

Menurut informasi yang saya peroleh dari Bapak Dau- 
ri, sekretarls desa Kedung Pandan, berdasarkan buku leter 
C, tambak dl desa Kedung Pandan yang dlkuasal secara absen
tee adalah sebagai berikut :
(1). No. 576
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Nama pemilik 
Persil 
Luas tambak 
Tempat tinggal

(2). Wo.573
Nama pemilik 
Persil 
Luas tambak 
Tempat tinggal

(3). Ho.489 
Nama pemilik 
Persil
Luas tambak 
Tempat tinggal

: Kayumi B Muntlah 
: 88 / 81 / 78 - dt II 
: 9,793 Ha.
*. Desa Tambak an, kecamatan Bangil, 
Kabupaten Pasuruan.

s Durah Delan B Truksiah 
s 91 - dt I 
: 7,450 ha.
s Desa Kallanyar, kecamatan Bangil, 
Kabupaten Pasuruan.

: Aminah 
; 92 - dt I 
: 7,685 ha.
s Kabupaten Mojokerto.

Melihat data tersebut diataa, maka dapatlah dieimpul- 
kan bahwa tanah absentee tersebut cara pemillkannya tidak 
dlselubungl dengan suatu cara tertentu, akan tetapi secara 
terang-terangan.

Bila kita bandlngkan dengan keadaan pada saat UUPA 
baru lahir, sekitar tahun 1960 sampai dengan 1964, cara-ca 
ra pemilikan tanah aecara absentee itu dilakukan oleh pihak- 
pihak atau para tuan tanah yang dirinya merasa dlrugikan o- 
leh peraturan Landreform, kemudian oleh mereka tanahnya di- 
eelubungi dengan cara-cara sebagai berikut :
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(1), Perjanjian tersendiri dengan orang-orang yang akan 
mendapatkan tanah-tanah yang akan dibagi Itu;

(2). Tanah-tanah pertanian itu, yang seharusnya terkena 
Landreform, dltanami dengan tanam-tanaman keras;

(3). Diatas tanah-tanah tersebut dibangun pabrik-pabrik 
yang bahannya diambil dari tanaman-tanaman yang dita- 
nam diatas tanah tersebut;

(4)* Tuan-tuan tanah itu bekerja sama dengan kepala desa 
atau camat yang berwenang di wilayah tanah itu terle-
tak”
Melihat perbandingan tersebut, maka dapatlah dlslm- 

pulkan bahwa pemilikan tanah secara absentee pada saat ini 
tidak lagi menggunakan selubung, akan tetapi melalui per- 
buatan-perbuatan yang lebih berani dan terang-terangan.

Saya katakan bahwa pemilikan tanah secara absentee 
yang terjadl pada saat ini, dapat terjadi dengan suatu per
buatan yang lebih berani dan terang-terangan, karena perta- 
ma aepertl yang terjadi di desa Kedung Pandan tersebut dia
tas, tanah absentee tersebut secara nyata-nyata diketahui 
oleh aparat desa setempat, artlnya bahwa aparat desa terse
but mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut tidak bertempat 
tinggal di wilayah kecamatan Jabon dan bahkan diluar kabu
paten Sidoarjo. Ini terbukti dengan dlmasukkannya data-data 
tentang tanah absentee kedalam buku leter C dl desa tersebut.

Saleh Adiwinata, Op,cit,, h, 18,2̂5
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Keduat dengan adanya iklan-iklan di mass media (surat ka- 
bar) yang mengiklankan tentang penjualan tanah pertanian 
seluas sekian hektar, Sebagai contoh, saya ambilkan iklan 
dari harian Kompas dan Jawa Pos : 

a* Dijual:
Tambak udang modem slap pakai* Lengkap peralatan- 
nya d?Ji izin9ALuas 6 Ha. SHM. Letak di Tangerang.
Hubs 594-230

b. Jual tanah tambak 2 lokasl di Tegal, Pare Muncar, 
Luas 7 1 / 2 & 6 ha. keadaan slap tabur, 
hub telp. 315688 ^

Iklan tersebut akan membawa dampak yang dapat merusak pera
turan Iarangan absentee, karena Iklan tersebut akan merang- 
sang orang-orang. yang berkantong tebal untuk membelinya 
meskipun oebenamya dia tidak berhak untuk memilikinya me
nurut peraturan perundangan yang ada* Dengan demikian per
buatan mengiklankan tanah yang akan dijual juga dapat me- 
nimbulkan pemilikan tanah secara absentee,

Terhadap hal tersebut dlatas, aparat yang berwenang 
perlu kiranya untuk segera menertibkan dan pengawasan ter
hadap kemungkinan terjadinya tanah absentee baru perlu le
bih ditingkatkan, Aparat yang berwenang harus berani meng- 
ambil tlndakan yang tegas kepada siapa saja yang seklranya 
dislnyalir melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan 
tanah absentee baru*

2^Kompas» 11 November,1988, h.XII.
2*5'Jawa Pos, 15 November,1988, h.IX*
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2. Kesadaran Warga Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang
an yang Berlaku

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 
jadl setiap tindakan dari warga negaranya harus berlandas- 
kan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar atur- 
an-aturan hukum yang berlaku* Berpijak pada hal tersebut 
maka pemerintah Indonesia pada saat ini sedang giat melak- 
sanakan pembangunan dl bldang hukum, ini dimaksudkan untuk 
menumbuhkan kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang
berlaku, Dalam hal ini, Tap MPR No. II/ MPR/ 1988, tentang

26GBHN, menyatakan sebagai berikut:
Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan kea- 
dilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum In
donesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Daear 1945* Dlarahkan untuk menlngkatkan kesadaran hu
kum menjamln penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, 
serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pa
da kepentlngan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, agar usaha pemerlntah dalam 
mengglatkan pembangunan dl bldang hukum ini berhasil guna, 
maka usaha tersebut harus dlsertai dengan sosialisasi hu
kum, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada
anggota masyarakat. Dalam hal ini Tap. MPR No. II/MPR/1988,

27tentang GBHN, menyatakan sebagai berikuts'
Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar 
kesadaran hukum yang tinggl dalam masyarakat, sehingga 
setiap anggota masyarakat menyadarl dan menghayatl hak

p/TTap-Tap MPR 1988. Universitas Indonesia,1988.

27Ibid.
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dan kevajibannya sebagai warga negara, dalam rangka te- 
gaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat 
dan martabat manusia, ftetertiban, ketenteraman dan ke- 
pntian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga 
negara Indonesia yang taat pada hukum*

Di bldang hukum pertanahan pemerintah berusaha menga- 
dakan sosialisasi hukum kepada warga masyarakat desa yang 
pada umumnya masih awam terhadap hukum. Ini dimaksudkan a- 
gar warga desa yang kebanyakan kehidupannya bergantung pa
da hasil pertanian, mengerti dan menyadari bahwa peraturan 
perundangan, khususnya di bldang pertanahan, adalah untuk 
mellndungi mereka dari cara-.cara pemerasan yang serlng di
lakukan oleh orang-orang yang berkantong tebal.

Maksud balk dari pemerintah ini kurang mendapat sam- 
butan dari warga desa, khususnya petani. Ini terbukti de
ngan masih adanya pemilik tanah pertanian menjual tanahnya 
kepada orang lain yang semeatinya tidak berhak atas tanah 
tersebut menurut peraturan perundangan yang berlaku, sehing
ga hal Ini menlmbulkan pemilikan tanah secara absentee, ju- 
ga dapat menlmbulkan pemilikan tanah yang meleblhl batas 
maksimum. Penjualan tanah pertanian oleh pemiliknya terse
but blasanya dldasarkan atas suatu kebutuhan yang amat men- 
des&k, dergan suatu alasan bahwa mesklpun la telah menjual
tanahnya kepada orang lain tetapi la masih blsa mengerjakan

28tanah tersebut.

Wawancara dengan Soewasis, Camat Kecamatan Jabon, 
Daerah Tingkat II Kabupaten Sldoarjo, 29 September 1988.

28
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Dalam kaitannya dengan pemilikan tanah secara absen
tee yang diperoleh dari mewarls, sebenamya peraturan per
undangan yang ada, yaitu PP No, 41 Th, 1964* telah memberi- 
kan altematif kepada pemilik, yaitu, menjual tanah perta
nian tersebut atau pindah ke kecamatan letak tanah, Alter- 
natif tersebut sebenamya tidak begitu memberatkan pemilik 
tanah pertanian, namun pemilik tanah pertanian tersebut ti
dak mau melaksanakannya mereka lebih senang tinggal jauh 
diluar kecamatan letak tanah* dan hal ini jelas melanggar 
ketentuan dari peraturan perundangan.

Demikian halnya dl Desa Kedung Pandan kecamatan Ja
bon Datl XI kabupaten Sldoarjo, kebanyakan tanah absentee 
yang ada dl sana dlmlllki dari mewaris, pemiliknya bertempat 
tinggal jauh diluar kabupaten Sldoarjo, ada yang bertempat 
tinggal di kabupaten Basuruan dan ada yang bertempat ting
gal dl kabupaten Mojokerto, sebagaimana dljelaskan pada bab 
IT sub bab no,1, Sebenamya di desa ini telah diadakan pe- 
nyuluhan hukum tanah, namun pemilikan tanah secara absentee 
masih juga belum terhapuskan, dan bahkan meleblhl batas lu
as maksimum untuk daerah tingkat XI kabupaten Sldoarjo,

Dalam kenyataannya, aparat desa sudah mengetahui bah
wa tanah tersebut dlmlllki secara absentee, tetapl mereka 
enggan untuk melaporkan kepada camat agar dlteruskan kepada 
bupatl, selaku ketua Landreform daerah tingkat II, Sebenar- 
nya Bapak Drs. Soewasis, Camat kecamatan Jabon, dalam kun- 
jungannya ke desa-desa sudah memberlkan hlmabauan kepada ke-
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pala desa, agar kepala desa mau memberikan laporan kepada 
camat bllamana dldesanya didapatkan tanah absentee* Dalam 
hal lnl camat tidak beranl bertindak lebih jauh sebelum 
ada laporan resmi dari kepala desa tentang adanya tanah ab-

2Qeentee. ^
Dari kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut dlatas 

dapatlah dlslmpulkan bahwa warga masyarakat, khususnya desa, 
sudah mengetahui adanya suata peraturan perundangan tentang 
Iarangan pemilikan tanah secara absentee, tetapi mereka ti
dak mau mematuhlnya dan bahkan eenderung untu mengadakan 
penerobosan-penerobosan terhadap peraturan perundangan ter
sebut* Dari situ nampaklah bahwa kesadaran warga masyarakat 
terhadap peraturan perundangan yang ada, dalam hal lnl pe
raturan tentang Iarangan pemilikan tanah secara absentee, 
masih kurang* Agar usaha pemerintah untuk menghapuskan ta
nah absentee ini ada hasilnya, maka perlu klranya terleblh 
dahulu ditimbulkan atau ditumbuhkan kesadaran warga masya
rakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yaitu, 
Iarangan pemilikan tanah secara absentee*

3* Tindakan Preventlf dan Represlf terhadap Pemilikan Tanah 
Secara Absentee,

Pada kenyataannya pemilikan tanah secara absentee 1-

29Tbid
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ni masih banyak terjadl dengan melalui penyelundupan-penye- 
lundupan hukum dan bahkan ada yang secara terang-terangan. 
Ini memberikan kesan bahwa mereka sudah tidak mau lag! un
tuk mematuhi peraturan perundangan yang ada, namun demiki
an hal ini bukan berarti bahwa peraturan perundangan ten
tang larangan pemilikan tanah secara absentee tidak mempu
nyai kekuatan menglkat dan harus dlhapuskan, tetapi kebe- 
radaan peraturan perundangan tentang larangan pemilikan ta
nah secara absentee ini perlu dipertahankan. Sedangkan prak- 
tek pemilikan tanah secara absentee yang ada tersebut ada
lah merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah da
lam upayanya untuk menghapuskan tanah absentee dalam rangka 
melaksanakan Landreform.

Dalam usahanya untuk menghapuskan tanah absentee dan 
mencegah terjadlnya tanah absentee baru, maka pemerintah 
harus berani nengambil langkah-langkah untuk membuka tabir 
yang menyelubungi pemilikan tanah secara absentee dan peme
rintah harus mengambil tindakan yang tegas terhadap eemua 
perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadlnya pemilikan ta
nah secara absentee.

Menuru Saleh Adiwinata, S.H., cara-cara untuk mem- 
buka tabir atau oelubung dari tanah absentee tersebut dapat 
dllakukan dengan beberapa langkah, yaitu :
(1). Langkah I, diadakan dulu pencatatan dari tlap-tiap bi- 

dang tanah pertanian yang terdapat pada tlap-tiap ke
camatan dengan nama orang yang secara nyata menggarap

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE 
MERUPAKAN SALAH SATU HAMBATAN 
PELAKSANAAN LANDREFORM

TAUFAN MANDALA



68

Tanah tersebut.
(2). Langkah II, kepada para penggarap yang bukan pemilik 

diwajibkan supaya member!tahukan tempat tinggal pemi
lik yang sebetulnya, dan bllamana mereka menolak, ma
ka kepadanya diberitahukan bahwa dengan penilakannya 
itu berarti mereka telah melanggar ketentuan pasal 19 
ayat 2 PP No. 224 Th. 1961, yang dapat diancam dengan 
3 bulan hukuman kurungan dan atau dengan denda aebesar
H> 10 .0 0 0 ,0 0 .30

Hemang dalam melaksanakan cara-cara seperti tersebut dia- 
tae adalah memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun de
ngan tindakan yang demikian tadi, menurut hemat saya, akan 
lebih berhaell guna, karena dieini pemerintah ikut aktif 
dalam mendata tanah absentee, dan tidak hanya menunggu la
poran saj«k kemudian baru bergerak bila sudah ada laporan 
masuk.

Dalam kenyataannya, prosedur pengawasan yang telah 
dllaksanakan adalah kepala desa memberikan laporan kepada 
camat tentang data-data tanah absentee yang ada di desanya, 
kemudian camat berdasarkan data-data yang diperoleh dari ke
pala desa tadi melaporkan kepada bupatl, selaku ketua Land- 
reform daerah tingkat II.'

Tindakan preventlf dari pemerintah daerah tingkat II

^°Saleh Adlwinata, Op.clt.. h.12.

'Wawancara dengan Soerjanto, Kepala seksi Landreform 
lantor Agraria kabupaten Sldoarjo, 23 Agustus 1988.
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Sldoarjo dalam menanggulangi terjadinya tanah absentee ba- 
ru adalah dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan ke
pada warga desa tentang hukum tanah, khuausnya mengenai pe
milikan tanah termasuk cara pengallhan haknya. Di dalam pe
nyuluhan tersebut dijelaskan tentang, sal&h satu dlantara- 
nya, perbuatan-perbuatan dalam mengalihkan hak milik yang 
dilarang oleh peraturan perundangan, khususnya UU No. 56 
Prp 1960, PP No. 224 Th. 1961 dan PP 41 Th. 1964, serta 
dijelaskan pula tentang ancaman pidana bagi mereka yang me
langgar ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut di
atas. Dari penjelasan-penjelasan tersebut diharapkan agar 
warga masyarakat mengetahui, mengerti dan menyadari akan a- 
danya peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat 
diharapkan adanya suatu hasll bahwa masyarakat desa akan 
merasa enggan untuk melanggar ketentuan dalam peraturan 
perundangan yang berlaku, dan diharapkan pula agar warga 
masyarakat desa dapat ikut serta mencegah terjadinya tanah

TOabsentee baru.
Dalam melakukan tindakan represif, pemerintah daerah 

tingkat II kabupaten Sldoarjo menerapkan aturan-aturan hu
kum yang ada, yaitu melakukan pencabutan hak atas tanah yang 
dlkuasal secara absentee dengan memberikan ganti rugi kepada 
pemiliknya, kemudian tanah-tanah tersebut diredistribusi - 
kan kepada para petani yang lebih berhak dan memenuhi per-

^Ibld., tgl* 25 Agustus 1988
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syaratan. Hal lnl pemah dilakukan oleh pemerintah daerah 
tingkat XI Sldoarjo pada tahun 1970* Pada aaat Itu dl kabu- 
paten Sldoarjo terdapat tanah absentee seluaa 8,84-7 hektar 
yang dimiliki oleh 5 kepala keluarga, kemudian tanah terse
but dlbaglkan kepada 10 kepala keluarga, sedangkan luas ta
nah yang telah dlbayar ganti keruglannya adalah 8,814 hek
tar, sedang yang belum dlbayar ganti keruglannya adalah se- 
luas 0,033 hektar, lnl dlkarenakan tempat tinggal pemlllk- 
nya tidak diketahui. Sedangkan tindakan represif yang ber- 
kaltan dengan ketentuan pasal 19 PP No. 224 Th. 1961 belum 
pemah dllaksanakan."

Jika diamati, ketentuan pasal 19 PP No. 224 Th. 1961 
Ini memang mempunyai daya nengikat, tetapi tidak efektif. 
Agar program Landreform ini, khususnya upaya untuk mengha- 
puskan tanah absentee, dapat terlaksana dengan balk maka ke
tentuan yang terdapat dalam pasal 19 PP No. 224 Th. 1961 ini 
agar lebih dlefektifkan, dan pemantauan terhadap kemungklnan 
terjadinya tanah absentee baru perlu lebih dltlngkatkan.

33Ibid.
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BAB V

PENUTUP

1 • Keslmpulan
Setelah memberikan uraian-uralan yang bersifat yurl- 

dis analltls dan praktis analitis pada bab-bab yang terda- 
hulu, maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai beri^ 
kut :
(1). Landreform adalah merupakan suatu program pemerintah 

yang mulia, karena Landreform adalah merupakan salah 
satu usaha untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa In
donesia, yaitu, terciptanya suatu tatanan masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan me
lalui azas tanah untuk petani (land to the tiller).
Hal ini tercermln dalam tujuan Landreform.

(2). Dalam pelaksanaannya* Landreform banyak sekali menga- 
lami hambatan-hambatan dan salah satunya adalah pemi
likan tanah secara absentee yang pada saat ini masih 
banyak terjadi, karena tanah absentee ini disamplng 
bertentangan dengan tujuan Landreform juga bertentang- 
an dengan peraturan perundangan yang ada, yaitu, UUPA; 
UU No. 56 Prp i960; PP No. 224 Th. 1961; PP No. 41 Th. 
1964; dan Undang-Undang Dasar 1945*

(3). Blla kita bandlngkan terjadinya tanah absentee pada 
waktu dulu dan pada saat ini terdapat perbedaan. Dahu-
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lu tanah absentee ini pemilikannya secara terselabung 
jadi sulit untuk mengungkapkan apakah tanah tersebut 
dimiliki secara absentee atau tidak, dan sekarang, 
berdasarkan surrey saya, temyata pemilikan tanah se
cara absentee ini tidak menggunakan aelubung, hal ini 
terbukti dengan dimasukkannya data tentang tanah ab
sentee ini kedalam buku leter C di desa tersebut* Dan, 
juga terbukti dengan adanya iklan penjualan tanah per
tanian, karena iklan ini akan merangsang orang-orang 
kaya untuk membelinya, dengan demikian proses terjadi
nya tanah absentee baru akan lebih cepat. Dan, blasa- 
nya pemilikan tanah secara absentee lnl, dldalam prak- 
teknya, cenderung melebihi batas luas maksimum untuk 
daerah tingkat II setemp&t*

(4). Meskipun grakan untuk menghapuskan tanah absentee 1-
nl sudah dlmulal 28 tahun yang sllam, yaitu dalam rang- 
ka program Landreform, namun sampai saat lnl tanah ab
sentee masih sulit untuk dihapuskan, karena pada saat 
ini, perbuatan-perbuatan menciptakan tanah absentee 
semakln banyak terjadl dan semakln beranl. Dengan de
mikian dapatlah dikatakan bahwa dengan melalul program 
Landreform , upaya untuk menghapuskan tanah absentee 
Ini terasa sangat sulit untuk dilakukan dan bahkan da
pat dikatakan tidak mungkin.

2. Saran
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2. Saran
Berdasarkan beberapa keeimpulan dlatas, maka saya

dapat memberikan aaran-saran sebagai berikut :
(1). Pasal 19 PP No. 224 Th. 1961 diuapayakan agar diefek- 

tlfkan, karena dengan melalul pasal lnl, kalau perlu 
hukuman kurungan yang diterapkan, dapat memberikan an- 
caman kepada mereka yang membuka jalan terclptanya ta
nah absenteebaru. Untuk Ini perlu dlbentuk suatu tlm 
khusus untuk melaksanakan pasal 19 lnl. Kalau perlu 
mellbatkan unsur kepollslan, menglngat rawannya masa- 
lah pertanahan lnl.

(2). Aparat pemerintah yang dlberl tugas untuk melaksanakan 
Landreform, camat dan bupati, jangan hanya menunggu 
laporan dari bawah saja, lebih balk dan lebih efektlf 
bila terjun langsung ke lapangandengan satu tlm khu
sus atau kalau perlu melakukan penyamaran guna menca- 
rl keterangan yang sebenamya balk dapi pemilik maupun 
penggarap.

(3). Bila dlketemukan tanah absentee baru dalam masyarakat, 
maka kepada pemiliknya harus dlterapkan pasal 19 PP No. 
224 Th. 1961, merupakan ancaman pldana, dengan demiki
an pemilik tanah absentee tersebut akan mengertl dan 
menginsafi bahwa perbuatannya itu merupakan pelanggar- 
an hukum, juga agar dapat dijadikan contoh oleh pemi
lik tanah absentee lalnnya.

(4). Dalam hal untuk mencegah terjadinya tanah absentee ba-
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ru, kepala desa dan camat janganlah memberikan kesem- 
patan kepada pihak-plhak yang akan mencetak tanah ab
sentee baru untuk memiliki kartu tanda penduduk seca
ra fiktif.
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