
 

Relevansi Pembatasan Tanah Pertanian Secara Absentee 

Menggunakan Analisa SWOT 

 

                 Abstrak :  Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960) menetapkan 
dalam pasal 7, bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak 
diperkenankan. Selanjutnya pasal 17 menetapkan, bahwa luas maksimum dan/atau minimum 
tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum akan 
diatur. (UUPA No. 5 Th. 1960) 

 Tanah-tanah yang termasuk kedalam objek TOL (Tanah Objek Landreform)diambil oleh 
pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang 
membutuhkan tercapainya batas minimum dilaksanakan secara berangsur-angsur. Sebagai 
pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 56 Prp 
tahun 1960 yang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian 

 Tanah Absentee merupakan salah satu objek Landreform dimana telah dijelaskan dalam 
PP RI No. 224 Th. 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian 
umum dijelaskan bahwa tanah absentee adalah tanah-tanah yang pemiliknya tinggal diluar 
daerah kecamatan tersebut menyebakan pengusahaan tanahy tidak ekonomis, menimbulkan 
sistim penghisapan misalanya disewakan, digadaikan, dibagihasilkan. (PP RI No. 224 Th. 
1961). 

 Seiring perkembanngan zaman masih relevansikah PP 224 Tahun 1961 dilihat dari 
sudut historinyadari factor Jumlah penduduk, luas wilayah, infrastruktur,sarana transportasi, 
kepadatan penduduk, dan jumlah petani penggarap dan analisis SWOT merekomendasikan 
bahwa PP RI No. 224 Th. 1961 ini masih relevan. Perlu pembebenahan dalam sistim 
pembatasan tanah absentee dan melakukan pendekatan emosional terhadap pemegang hak 
yang yang objek tanahnya masuk kedalam tanah absentee kemudian pembagian melalui 
kegiatan redistribusi juga melalui mekanisme prioritet yang terdapat pada penjelasan PP 224 
Tahun 1961. 
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PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Pokok permasalahan pertanahan  yang mendasar pada bangsa ini adalah banyak 
orang yang menguasai tanah yang luasnya sedikit dan sedikit/segelintir orang yang 
menguasai tanah yang sangat luas. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang 
membatasi tanah di Negara melaui undang-undang no. 56 prp tahun 1960*) Tentang 
penetapan luas tanah pertanian. Objek tanah yang ditetapkan pemerintah sebagai 
Tanah Objek Landreform (TOL) termasuk tanah absentee dalam pelaksanaan 
pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, banyak para petani kita pada saat 
sekarang ini hanya menjadi penggarap dan buruh upah dengan tidak memilki tanah 
pertanian sendiri, tanah yang dikerjakan ini merupakan tanah segelintir orang kaya di 
negeri ini yang mempuyai tanah yang luas yang  yang pemilik haknya berdomisili jauh 
dari tanah pertanian yang diusahakan, sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan 
ekonomidan keterbatasannya pemilikan tana. Negara telah menegaskan tanah adalah 
untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

 
Bertolak dari titik permasalahan ini yang menjadi bahan pertanyaan masih 

relevankah pembatasan lahan pertanian, jawaban jelas masih sangat relevan dengan 
catatan adanya penegasan kekuatan hukum yang lebih kuat untuk mengatur 
pembatasan tanah pertanian, pembatasan tanah pertanian secara absentee harusnya 
pemerintah RI lebihfokus bila ingin Indonesia mandiri dalam pangan, para elit 
pemerintah sekarang menganggap bahwa produk PP 224 Tahun 1961 adalah produk 
pemerinah orde lama yang berhaluan kiri. Masyarakat petani yang apabila mereka 
memiliki tanah pertanian sendiri ini akan meningkatkan ekonomi petani itu sendiri dan 
mesejahterakan rakyat. 
 
1.2 Tujuan 

 
Pada dasarnya tujuan hakiki dari pembatasan tanah pertanian secara absentee 

adalah untuk meberikan keadilan dan kemerataan untuk penghidupan rakyat Indonesia 
khususnya para petani Indonesia. Tujuan dari pembatasan ini juga sesuai dengan 
mandat undang-undang pokok agrarian no 5 tahun 1960. 

 
Adapun tujuan dari pembuatan paper ini adalah untuk mengetahui masih 

relevansikah peraturan-peraturan mengenai – mengenai tanah-tanah yang masuk 
kedalam tanah objek Landreform khusunya tanah absentee mengenai pembatasan 
tanah pertanian dan permasalahan yang ada pada pertanahan dapat diselesaikan 
menurut ketentuan peraturan. Demikian pula kedudukan hukum daripada tanah-tanah 
yang dikerjakan/diusahakan, baik oleh para petani, badan-badan usaha, perusahaan-
perusahaan perkebunan maupun oleh Pemerintah sendiri, dapat ditertibkan, sesuai 
dengan pertimbangan-pertimbangan, keadilan, perikemanusiaan dan sosial-ekonomi.  

 
Tujuan lain dari tugas paper ini adalah analisis peraturan – peraturan yang 

mengatur tentang pertanahan dengan mengunakan analisis SWOT metode pendekatan 
desriptif kuantitatif.  
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DASAR TEORI DAN DASAR HUKUM 
 
 
1.3 Dasar Teori 

 
1. Penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 
2. Penjelasan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 
3. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 
4. Rencana Strategis BPN RI Tahun 2010-2014 

 
1.4 Dasar Hukum 

 
1. Pancasila Sila Ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” 
2. Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke 4  
3. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 
4. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-dasar Pokok Agraria 
5. Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1961 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 224 Tahun 1961 

 
1.5  Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 

Pelaksanaan pembatasan tanah pertanian di Indonesia yang telah ditetapkan 
pada Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961. Tanah-tanah yang diambil oleh 
Pemerintah untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para petani yang membutuhkan 
itu tidak disita, melainkan diambil dengan disertai pemberian ganti-kerugian. 
Pemberian ganti kerugian ini merupakan perwujudan daripada azas yang terdapat 
dalam hukum Agraria Nasional kita, yang mengakui adanya hak milik perseorangan atas 
tanah.  

Pemilikan tanah oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan. Pemilikan 
yang demikian menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, misalnya tentang 
penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya. Juga dapat menimbulkan 
sistemsistem penghisapan, misalnya orang-orang yang tinggal di kota memiliki tanah di 
desa-desa, yang digarapkan kepada para petani-petani yang ada di desa-desa itu dengan 
sistem sewa atau bagihasil hanya mendapat sebagian saja dari hasil tanah yang 
dikerjakan, sedang pemilik tanah yang tinggal di kota-kota, yang kebanyakan juga sudah 
mempunyai mata pencaharian lain, dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya 
mendapat bagian dari hasil tanahnya pul. 

Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 Pemberian ganti-kerugian diatur: 
10% dalam bentuk uang simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan 
kebutuhan pribadi bekas pemilik sejak 1 tahun setelah tanah itu dibagikan kepada 
rakyat, sedangkan yang 90% harus digunakan untuk usaha-usaha pembangunan 
industri. Dengan menyediakan modal sebesar 90% dari ganti kerugian untuk industri 
itu, maka Landreform dalam pelaksanaannya telah menempatkan diri pada kedudukan 
yang sewajarnya, yaitu sebagai basis Pembangunan Semesta, yang dalam hal ini berarti 
memberikan basis dandorongan bagi perkembangan industri.  Dengan betul-betul 
menyadari tentang pentingnya koperasi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini 
pelaksanaan Landreform diarahkan juga kepada perkembangan Koperasi-koperasi 
Pertanian, yang beranggotakan buruh-buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan 



pemilikpemilik tanah pertanian, terutama yang mempunyai tanah 2 Ha atau kurang. Di 
samping itu petani-petani yang mendapat pembagian tanah juga diwajibkan menjadi 
anggota Koperasi Pertanian tersebut. Koperasi Pertanian itu tidak hanya mengatur 
pengusahaan atau penggarapan tanah secara bersama, melainkan juga mengatur 
tentang pengumpulan, pengolahan dan penjualan hasil-hasil pertanian tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
3.1    Analisa Metode SWOT 

 
1. Strength (S), 

Pada dasarnya kekuatan hukum pertanahan di Indonesia sangat kuat karena 
tercantum dalam UUD 1945 yang juga sebaga landasan hokum Indonesia kemudian 
dikuatkan lagi ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan 
pelaksanaan pembatasan tanah pertanian secara absentee dasar hukumnya Undang-
Undang No 56 Prp Tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No 224 Tahun 1961 Tentang pelaksanaan pembagian 
tanah dan pemberian ganti Kerugian umum. 

 
2. Weakness (W), 
 Kelemahan dari produk hukum pertanahan Indonesia mengenai pelaksanaan 
pembatasan tanah pertanian secara absentee yang dasar hukumnya Undang-Undang No 
56 Prp Tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No 224 Tahun 1961 Tentang pelaksanaan pembagian tanah dan 
pemberian ganti Kerugian umum adalah Produk hukum tersebut dianggap berhaluan 
kiri atau produk komunis dikarenakan selang + 4 tahun setelah peraturan ini terbit 
terjadi pemberontakan G 30S/PKI sehingga implementasi undang-undang dan 
peraturan pemerintah yang mengatur masalah teknis pembatasan lahan pertanian tidak 
berjalan dan pada akhir-akhir inilah implementasi dari peraturan ini barjalan. 
 
3. Opportunity (O), 

 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 224 Tahun 1961 Tentang 
pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti Kerugian umum memilki peran 
yang penting untuk saat sekarang dan masa dating mengingat areal pertanahan yang 
semakin sempit dan pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat 
 
4.Threat (T), 
 Banyak ancaman yang datang pada kebijakan program pertanahan terutama dating dai 
para pengusaha yang memiliki HGU yang luas dan diterlantarkan, dan para pejabat tinggi 
Negara yang memiliki tanah pertanian yang luas yang di upahkan kepada para buruh tani. Hal 
ini menjadi penghambat dari realisasi program redistribusi tanah untuk para petani Indonesia 
yang tidak memiliki tanah pertanian yang selama ini hanya menjadi buruh, penyewa, penggarap 
bagi hasil. 
 
 
 
 
 
3.2      Pembahasan 

 Implementasi (pelaksanaan)/penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No 224 Tahun 1961 Tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti 
Kerugian umum masih sangat relevan. Apabila dilihat kondisi masyarakat Indonesia 



pada saat sekarang ini banyak para petani bukanlah pemegang hak atas tanah 
melainkan sebagai buruh, penggara,penyewa. Tetapi pemegang hak ini berdomisili di 
kota-kota besarbukan saja beda kecamatan tetapi sudah beda kabupaten/kota, untuk 
itu perlu adanya penegasan kembali sesuai dengan Renstra BPN RI 2010-2014 yaitu 
mewujudkan tanha untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penegasan 
pembatasan lahan pertanian secara absentee, tanah kelebihan maksimum, tanah bekas 
swapraja, yang nantinya akan didistribusikan kembali harus mempuyai dasar hokum 
yang lebih kuat lagi hal ini pemerintah dan DPR untuk membentuk suatu kebijakan 
melalaui undang-undang yang dapat mewujudkan keadilan dan kemerataan. 
 MP3EI ( Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia ) terdapat 
pernyataan/komitmen bahwa pemerintah menginginkan selain percepatan 
pembanguna scara fisik tapi harus di barengi dengan factor kebutuhan pangan yang 
dalam hal ini lahan pertanian harus ditingkatkan baik secara produktivitas maupn 
secara ekstensifikasi dan memprioritaskan daerah – daerah potensial pertanian 
penghasil pangan. Disamping itu peran pemerintah diharapkan dapat meluruskan 
pemahaman tentang peratura_peraturan Agraria dan pembatasan tanah secara 
Absentee bukan sebagai paham aliran Kiri ataupun Komunis karena peraturan 
perundangan agrarian lahir + 4 tahun Sebelum pemberontakan G 30 S/PKI. Apabila kit 
abaca dengan seksama bahwa tujuan dari peaturan ini jelas bahwa peruntakandan 
pembatasan tanah diatur sedemikian rupa dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan 
rakyat. 
 Dari analisis SWOT yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif dimana  
peraturan- peraturan yang mengeai pertanahan /agraria khusunya Undang-Undang No 
56 Prp Tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No 224 Tahun 1961 Tentang pelaksanaan pembagian tanah dan 
pemberian ganti Kerugian umum masih sangat relevan sesuai dengan amanat UUD 
1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1  Kesimpulan 

 
1. Kesimpulannya bahwa Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1961 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 224 Tahun 
1961 Tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti Kerugian umum 
masih sangat relevan 

2. Penerapan program dan peraturan mengenai pembatasan lahan pertanian harus 
berani dan merubah persepsi/pandangan bahwa produk hukum ini adalah 
berhaluan kiri atau komunis. 
 

4.2 Saran 
 
Harus dilaksanakanya revisi atau pembuatan konsep peraturan yang baru 

mengenai pembatasan lahan pertanian secara absentee. 
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