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Abstract
The ground is important for the community resources, good as a medium
growing plants, and as a space or container place performs various functions.
Land in relation to the issue, the government issued the law number 5 1960 re
basic provisions concerning the fundamentals of agrarian affairs (UUPA). Next,
as a form of uupa to this is that the , the government issued the act of number 56
prp 1960 on the provision of it a bit and government regulation no 224 1961 on
the implementation of the subdivision of land and the provision of compensation,
in article 3 paragraph (1) PP no. 1 224 1961 jo article 1 PP no. 1 41 years 1964
arranged the prohibition of land as guntai /absentee ownership. Highlights the
difficulty in this research is what factors causing the occurrence of ownership of
land as absentee in the city of bandar lampung and the role of national land
agency bpn make glad the city of bandar lampung in overcome or solve the
problems of their lands were absent.
The kind of research used in this research is research descriptive namely
research that seeks, described a symptom the, the incident happened when now
to focus on actual problems as they are at the time of the visit.Approach that is
used is the methodology of juridical law sosiologis.proses collection of data
consists of the study of literature and field study. Next, the method of analysis in
a qualitative analysis.
The result showed that the cause of the absentee land ownership is the lack of
legal awareness, community cultural factors, the law enforcement officials, the
infrastructure and economic factors.The role of the national land agency to
address the absentee land ownership in the city of bandar lampung by
controlling the administration and control, law and to prevent new absentee land
ownership of land agency kordinasi badly needed by the related agencies and,
district the village head and PPAT / notary.
Keywords: land, guntai /absentee, BPN
I.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan
penghidupan bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
terbagi secara adil dan merata. Oleh sebab itu, penyediaan, peruntukan,
penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah perlu diatur sedemikian rupa
61

VIVA THEMIS
Volume. 01, Nomor. 02 (2018)
ISSN: 2598-9626 (ONLINE)
http://www.jurnal.saburai.ac.id/index.php/THS

agar terjamin kepastian hukum bagi rakyat, dengan tetap berpacu pada
pembangunan berkelanjutan.
Pengaturan dalam bidang pertanahan di Indonesia diatur secara khusus dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang mulai berlaku sejak tanggal 24
September 1960. Dalam usianya yang mencapai 60 tahun, terdapat lima
permasalahan di bidang pertanahan yang sering tercadi, diantaranya yaitu fungsi
sosial tanah (Pasal 6), batas maksimum pemilikan tanah (Pasal 7), pemilikan
tanah absentee/guntai (Pasal 10), monopoli pemilikan tanah (Pasal 13), dan
penetapan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum (Pasal 18). Kelima hal ini
baik secara langsung maupun tidak memicu munculnya berbagai konflik
pertanahan, yang tidak mudah diselesaikan. Masalah menjadi semakin rumit,
karena gencarnya aktivitas pembangunan yang menyebabkan terlupakannya
unsur keadilan di bidang pertanahan. Penerapan Pasal 6 Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) tentang fungsi sosial tanah, misalnya, masih sering bias dalam
praktek di lapangan.
Salah satu aspek hukum penting dengan diundangkannya UUPA adalah
dicanangkannya “program landreform” di Indonesia yang bertujuan untuk
mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai
landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain,
tujuan landreform adalah peningkatan produktivitas. Dengan pemilikan tanah
yang luasnya melampaui batas kemampuan untuk digarap, akhirnya akan
mengakibatkan produktivitas menjadi rendah. Lebih-lebih apabila pemiliknya
adalah “absentee landlors” (tuan tanah), yang tidak menggarap sendiri tanahnya,
tetapi penjagaan dan pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang
tinggal di daerah itu. Pengolahan tanah tersebut tidak dilakukan secara intensif,
cukup sekedar saja karena biasanya pemilik tersebut mempunyai pekerjaan lain
di kota tempat ia bertempat tinggal.

62

VIVA THEMIS
Volume. 01, Nomor. 02 (2018)
ISSN: 2598-9626 (ONLINE)
http://www.jurnal.saburai.ac.id/index.php/THS

Pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah hingga saat ini masih juga belum
seperti

yang

diharapkan.

Ini

tampak

dari

kepemilikan

tanah

secara

absentee/guntai, yang seringkali merupakan hal yang diketahui, tetapi sulit untuk
dibuktikan karena adanya berbagai alasan. Sedangkan pemilikan tanah pertanian
secara absentee/guntai, secara tegas dilarang oleh UUPA. Maksud dari
pelarangan pemilikan tanah secara absentee/guntai ini agar petani bisa aktif dan
efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya
bisa tinggi dan melenyapkan pengumpulan tanah di tangan segelintir tuan-tuan
tanah.
Sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA, telah diundangkan UU No. 56
Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Untuk melaksanakan
redistribusi tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 17 (3) UUPA jo UU No 56
Prp Tahun 1960 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun
1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. PP
ini kemudian telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor 41 Tahun 1964
tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Oleh
seabab itu, penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas serta tanah
absentee/guntai tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP
Nomor 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 yang menyatakan
bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar
kecamatan tempat letak tanahnya dilarang. Pemilik tanah pertanian yang
bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya tersebut, dalam
jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di
kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut
kecuali jarak kecamatannya berbatasan antara pemilik dan tanahnya, sehingga
masih dimungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. Apabila
kewajiban ini tidak dilaksanakan maka tanah pertanian itu akan diambil
pemerintah dan selanjutnya dibagikan kepada para petani yang belum memiliki
tanah pertanian.
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Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, pemilikan dan/atau
penguasaan tanah pertanian secara absentee masih banyak dijumpai di berbagai
kecamatan di Kota Bandar Lampung. Di wilayah Kota Bandar Lampung masih
banyak terdapat tanah pertanian dan masih banyak masyarakatnya yang menjadi
petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai petani penggarap. Namun, dengan
keberhasilan pembangunan, kemudahan transportasi dan kemudahan di bidang
pendidikan, menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir kehidupan masyarakat
setempat dan kebiasaan dalam tata cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
yang berkaitan dengan tanah pertanian. Mereka menganggap bahwa menggarap
lahan pertanian tidak dapat dihitung sebagai pekerjaan tetap, terutama bagi
angkatan kerja yang berpendidikan SLTP ke atas. Mereka banyak yang bekerja
di kota sebagai pedagang, buruh pabrik, buruh tidak tetap dan sebagainya.
Sedangkan pemilik tanah pertanian secara absentee bukanlah para petani tetapi
orang-orang kota yang bukan merupakan penduduk setempat, yang mendapatkan
tanah tersebut melalui jual beli, pewarisan, atau cara-cara lainnya, dan
penggunaan tanah itu bukan untuk diolah sebagaimana peruntukkan tanahnya
tetapi hanya sebagai sarana investasi dan nantinya dijual kembali setelah
harganya tinggi. Tanah pertanian masih tetap dijadikan obyek spekulasi yang
mengakibatkan luas tanah pertanian semakin berkurang karena dialih fungsikan.
Berdasarkan pemaparann di atas, secara yuridis, permasalahan ini terletak pada
efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur program landreform
itu sendiri, di mana salah satu asasnya adalah larangan pemilikan tanah secara
absentee. Berkaitan dengan hal terebut maka peran penegak hukum dalam hal ini
adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana kebijakan di bidang
pertanahan sangat diharapkan dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang
ada mengenai larangan kepemilikan tanah absentee kepada seluruh masyarakat
untuk menunjang terlaksananya program landreform di Indonesia. Berdasarkan
uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah
secara Absentee di Kota Bandar Lampung?
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b.

Bagaimanakah peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar
Lampung dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tanah-tanah
Absente?

II.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan memusatkan perhatian
kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian
berlangsung. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum
yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis
tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku
secara efektif terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.
Selanjutnya mengenai prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi
pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian
dianalisis melalui metode analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan
dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara
sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan
yang diteliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada
hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi atau
kesimpulan yang bersifat umum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pemilikan Tanah
Absente di Kota Bandar Lampung.

Pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai secara tegas dilarang oleh
UUPA. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok dalam
landreform yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 UUPA. Pasal 7
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UUPA menetapkan bahwa “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampui batas tidak diperkenankan”.
Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya hak-hak perorangan yang
melampaui batas. Pasal 10 UUPA menetapkan bahwa “tiap orang dan badan
hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan
atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara
pemerasan”. Ketentuan ini mempunyai maksud untuk menghalangi terwujudnya
tuan-tuan tanah, yang tinggal di kota-kota besar, yang hanya menunggu saja hasil
tanah-tanah yang diolah dan digarap oleh orang yang berada di bawah perintah
dan kekuasaannya. Sedangkan Pasal 17 UUPA menetapkan bahwa:
(1)

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencegah tujuan
yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan atau minimum
tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak dalam Pasal 16 oleh satu
keluarga atau badan hukum.

(2)

Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan
dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu yang singkat.

(3)

Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud
dalam ayat (2) pasal ini diambil pemerintah dengan ganti kerugian, untuk
selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4)

Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang
akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara
berangsur-angsur.

Sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA telah diundangkan UU No.56
Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Untuk melaksanakan
redistribusi tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 17 (3) UUPA jo UU No.56
Prp Tahun 1960 telah ditetapkan PP No.224 Tahun 1961 yang kemudian diubah
dengan PP No. 41 Tahun 1964. Larangan tanah absentee/guntai terhadap tanah
pertanian ini diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 pada Pasal 3 dan PP No. 41
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Tahun 1964 pada pasal tambahan yaitu Pasal 3a sampai dengan Pasal 3e.
Menurut ketentuan Pasal 3 PP No 224 Tahun 1961, disebutkan bahwa:
(1)

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak
tempat tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas
tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah
ke kecamatan letak tanah tersebut.

(2)

Kewajiban dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat
tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan letak tanah, jika
jarak antara tempat tinggal dan tanahnya

masih memungkinkan

mengerjakan tanah itu secara efisien.
(3)

Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2) pasal ini, maka jika
pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya ke
luar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia
wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang
bertempat tinggal di kecamatan itu.

(4)

Ketentuan ayat (1) dan (3) tidak berlaku bagi mereka yang menjalankan
tugas Negara, menunaikan kewajiban agama atau mempunyai alasan
khusus lainnya yang dapat diterima Mentri Agraria. Bagi pegawai Negeri
dan Pejabat Militer dan menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut
pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari
luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut
UU No. 56 Tahun 1960.

(5)

Jika kewajiban pada ayat (1) dan (3) tidak dipenuhi maka tanah yang
bersangkutan diambil oleh Pemerintah.

Namun ternyata ketentuan tersebut masih perlu disempurnakan yaitu dengan PP
No. 41 Tahun 1964 yang memberikan ketentuan lebih tegas yaitu melalui Pasal
3a s.d Pasal 3e PP No. 41 Tahun 1964. Berkenaan dengan pelaksanaan larangan
pemilikan tanah secara absentee, ada hubungannya dengan redistribusi tanah
pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebelum melaksanakan redistribusi
tanah, pemerintah terlebih dahulu harus mengambil tanah-tanah yang melebihi
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batas maksimum dan tanah yang dimiliki secara absentee dengan memberikan
ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia landreform tingkat II (sekarang
Pemerintah Daerah dan Kota). Di samping itu, dalam kenyataannya terhadap
tanah-tanah pertanian sering terjadi perubahan peruntukan dan penggunaan
tanah. Perubahan dan penggunaan tanah banyak disebabkan oleh:
1.

Pengembangan Wilayah

2.

Perkembangan kawasan pariwisata

3.

Perkembangan Kawasan Industri

4.

Perkembangan Kawasan Permukiman

Perubahan peruntukan dan penggunaan tanah banyak terjadi dikarenakan
kebutuhan akan tanah bangunan semakin meningkat, sementara tanah yang
tersedia terbatas. Perubahan tersebut juga banyak terjadi pada tanah-tanah
pertanian yang sangat produktif yang seharusnya bisa dicegah apabila
penguasaan tidak menumpuk pada golongan masyarakat tertentu (mampu).
Perubahan yang demikian sangat disayangkan karena mengurangi produktivitas
tanah tersebut. Perubahan penggunaan tanah pertanian yang produktif menjadi
tanah non pertanian bisa dihindari apabila ada perencanaan yang baik tentang
penggunaan tanah. Sehingga daerah-daerah yang dicadangkan untuk kawasan
industri, kawasan perumahan/permukiman atau kawasan pariwisata dipilihkan
daerah-daerah yang tanah pertaniannya tidak begitu produktif.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa meskipun pemilikan tanah pertanian
secara absentee dilarang, tetapi sampai saat ini, berdasarkan hasil penelitian
penulis di lapangan, masih dijumpai adanya pemilikan tanah pertanian secara
absentee di Kota Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Teluk Betung
Selatan dan Teluk Betung Timur. Hal ini dapat ditunjukkan pada bukti tempat
tinggal/domisili pemilik tersebut adalah di luar kecamatan tetapi pada
kenyataannya memiliki tanah pertanian di Kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil
penelitian penulis di lapangan, dapat diketahui yang menjadi faktor penyebab
terjadinya tanah pertanian absentee di Kota Bandar Lampung:
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1.

Faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.
Dalam hal ini, walaupun pemerintah telah berusaha untuk mencegah
terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee, namun hal ini tidak
lepas pula dari peran serta masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan
yang telah ada.

2.

Faktor budaya, dimana dalam kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya
tanah absentee dari aspek kebudayaan yaitu karena adanya Pewarisan.
Pewarisan sebenarnya menjadi peristiwa hukum yang lumrah terjadi
dimana-mana di setiap keluarga, akan tetapi peristiwa hukum ini menjadi
penting diperhatikan sehubungan dengan adanya larangan pemilikan tanah
pertanian secara absentee, apalagi jika ahli warisnya berada jauh di luar
kecamatan letak tanah pertanian tersebut berada. Menurut Bapak Yayah
Setiyono, MM., hal itu disebabkan karena adat kebiasaan di masyarakat, dan
adanya perasaan tidak etis bila ada kehendak untuk segera membagi-bagikan
harta warisan sebelum selamatan 1000 hari kematian pewaris. Selain itu
menurut pandangan dari keluarga petani, menjual tanah warisan hanya boleh
dilakukan dalam keadaan terpaksa.

3.

Faktor hukum, sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa ketentuan
larangan pemilikan tanah absentee termasuk ketentuan hukum yang bersifat
memaksa, sebagaimana di atur dalam Pasal 10 UUPA atau peraturanperaturan pelaksana lain yang tidak boleh dikesampingkan. Menurut
pendapat dari Bapak Urip Joyo, adanya pemikiran-pemikiran pada saat
pembuatan aturan tersebut, ternyata dalam kenyataannya sudah tidak sesuai
lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya yang
terjadi di Kota Bandar Lampung. Menurut beliau, batas wilayah untuk
menentukan keberadaan dari tanah absentee adalah wilayah kecamatan, atau
setidaknya wilayah kecamatan yang berbatasan, yaitu dengan jarak tidak
lebih dari 5 Km, namun dengan adanya perkembangan teknologi
komunikasi, transportasi dan semakin canggihnya metode pertanian,
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ternyata jarak yang demikian jauh bahkan antar pulau tidak menjadi
hambatan untuk bisa mengolah tanah pertaniannya dengan efektif.
4.

Faktor Sarana dan Prasana

5.

Faktor Aparat atau Penegak Hukumnya.

6.

Faktor Ekonomi

B. Peran Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi
terjadinya pemilikan tanah Absentee.
Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional
(BPN) di setiap daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Kepala, yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi.
Kantor ini mengemban 3 tugas pokok sebagai berikut:
1.

Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penggunaan
tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran
tanah.

2.

Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah,
penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan
pendaftaran tanah.

3.

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan ketiga tugas tersebutm, BPN berpacu pada peraturan yang
jelas dan tegas tentang pembatasan pemilikan tanah. Terhadap penguasaan tanah
pertanian, Pasal 7 UUPA meletakkan prinsip bahwa pemilikan dan penguasaan
tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan agar tidak merugikan
kepentingan umum. Walaupun larangan pemilikan tanah pertanian secara
absentee yang diatur dalam PP No 224 Tahun 1961 jo PP No 41 Tahun 1964
masih berlaku hingga saat ini, ternyata di Kota Bandar Lampung khususnya di
Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Timur masih banyak
dijumpai tanah-tanah absentee, dan sejauh ini Kantor Pertanahan memang belum
melakukan hal yang konkrit untuk menunjang terlaksananya efektivitas larangan
pemilikan tanah absentee tersebut.
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Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui Program Catur Tertib
Pertanahan khususnya tertib hukum pertanahan dan tertib penggunaan tanah,
Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya yaitu
penertiban hukum dengan mengadakan penyuluhan hukum yang terarah dan
diselenggarakan terus menerus secara luas. Penyuluhan diadakan dengan datang
ke lapangan untuk mengumpulkan atau memantau keadaan inventarisasi ke
daerah-daerah yaitu memantau seperti di kecamatan-kecamatan, dimana
kecamatan merupakan sentral daripada peralihan hak supaya tidak dilakukan jual
beli tanah secara absentee.
Namun demikian, pemerintah di sini belum bisa menerapkan secara tegas
mengenai sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP No. 224 Tahun
1961 pada Pasal 19 mengenai sanksi pidana bagi pemilik tanah yang
memperoleh atau dengan sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh
Pemerintah dan pembagiannya.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa di Kantor Pertanahan Bandar
Pertanahan Kota Bandar Lampung belum pernah adanya penerapan sanksi
pidana terebut. Hal itu menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap larangan
tanah absente tersebut tidak tegas. Selain itu juga mengenai adanya sanksi denda
sebesar Rp. 10.000,- tersebut, untuk keadaan saat ini sudah tidak relevan lagi
karena terlalu ringan sehingga akan mudah dilanggar, karena dibuat pada tahun
1961 dan sampai saat ini belum adanya perubahan.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:
1.

Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, yaitu masih banyak terjadi
jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan dan peralihannya
juga tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga banyak tanah-tanah
yang dimiliki secara Absente yang lolos dari pantauan Kantor Pertanahan.

2.

Faktor budaya yaitu karena adanya pewarisan.
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3.

Faktor sarana dan prasarana, yaitu Kantor Pertanahan tidak mempunyai
data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah pertanian secara Absentee
tersebut.

4.

Faktor aparat atau penegak hukumnya, yaitu dengan adanya kemudahan
yang diberikan oleh aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam
pembuatan KTP yang mengakibatkan banyak terdapat KTP ganda yang
digunakan dalam transaksi pemilikan tanah di pedesaan.

5.

Faktor ekonomi, karena tanah memiliki nilai ekonomis dan masyarakat
beranggapan bahwa tanah dapat digunakan sebagai jaminan hidup di hari
tuanya nanti, sehingga mengakibatkan terjadinya peralihan peruntukan
tanah pertanian menjadi kawasan perumahan, industri dan pariwisata.

6.

Fenomena larangan tanah Absente secara nyata terjadi, tetapi tidak
dilakukan sanksi yang tegas.

7.

Penertiban administrasi, yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat
terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian melalui kerja sama antara
instansi yang terkait yaitu Kepala Desa, Kecamatan dan PPAT/Notaris.

8.

Penertiban hukum, yaitu melalui penyuluhan hukum yang terarah dan
diselenggarakan terus menerus secara luas terhadap masyarakat juga
pejabat/aparat yang berkaitan dengan masalah pertanahan.
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