
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI LANDREFORM DENGAN TANAH 
ABSENTEE   

 

A.   Tinjauan Umum tentang Landreform 

1. Pengertian Landreform 

Landreform berasal dari bahasa Inggris yaitu “land” dan “reform”. 

Land artinya tanah, sedang   artinya perombakan atau perubahan untuk 

membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru. 

Budi Harsono menyatakan bahwa Landreform meliputi perompakan 

mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan 

yang bersangkutan dengan penguasaaan tanah. Ini berarti bahwa 

nampaknya selama belum dilaksanakannya Landreform keadaan pemilikan 

dan penguasaan tanah di Indonesia dipandang perlu dirubah strukturnya. 

Pada dasarnya Landreform memerlukan program redistribusi tanah untuk 

keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak 

individu atas sumber-sumber tanah. Di Indonesia terdapat perbedaan antara 

agraria reform dan Landreform. Agraria reform diartikan sebagai 

Landreform dalam arti luas yang meliputi 5 program: 

a. Pembaharuan Hukum Agraria; 

b. Hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah; 

c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; 

d. Perombakam mengenal pemilikan dan penguasaan tanah serta 

hubunganhubungan hukum yangbersangkutan dengan penguasaan tanah; 
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e. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalmnya itu secara berencana sesuai 

dengan daya kesanggupan kemampuannya.21 

2. Tujuan Landreform 

Di Indonesia pelaksanaan Landreform berlandaskan kepada 

Pancasila dan UUD 1945 yang terwujud di dalam satu rangkaian kegiatan 

bidang pertanahan. Kemudian dikatakan bahwa Landreform bertujuan 

untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat 

Indonesia terutama kaum tani. Secara umum tujuan Landreform adalah 

untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata 

guna meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani. Secara 

terperinci tujuan landreform di Indonesia adalah : 

a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan 

rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil 

yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara 

revolusioner, guna merealisir keadilan sosial. 

b. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi 

tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan. 

c. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap 

warga negara Indonesia yang berfungsi sosial. 

21 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 3.   
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d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan 

penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan 

menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap 

keluarga. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan 

kapitalime atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan 

ekonomis yang lemah. 

e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya 

pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan 

bentuk gotong-royong lainnya.22 

3. Pelaksanaan Landreform 

Pada dasarnya Landreform memerlukan program redistribusi tanah 

untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam 

hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Pelaksanaan program 

landreform merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk 

melakukan perubahan dalam proses pemilikan dan peningkatan 

produktifitas atas tanah. Kebijakan landreform adalah kebijakan yang harus 

dilakukan agar dilema pembangunan ekonomi disuatu negara agraris tidak 

terhambat. Di Indonesia program landreform meliputi: 

a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah; 

b. Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai; 

22 Ibid, hlm. 5. 
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c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maximum, tanah-

tanah yang terkena larangan absentee,tanah-tanah bekas swapraja dan 

tanahtanah negara; 

d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang 

digadaikan; 

e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil bagi tanah pertanian; 

f. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan 

pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau 

kecil.23 

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Absentee 

1. Pengertian Tanah Absentee 

Kata absentee berasal dari kata latin “absentee” atau “absentis”, 

yang berarti tidak hadir. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961 

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 

(telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor 41 Tahun 1964) menyatakan: 

“Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar 
kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 
(enam) bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya 
kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu 
atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”. 
 
Hal demikian menunjukkan bahwa pemilikan tanah pertanian secara 

absentee menurut Peraturan Perundang-undangan tidak diperbolehkan, 

23 Ibid, hlm. 185. 
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karena pada prinsipnya melanggar asas dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan: 

“setiap orang dan badan hukum yang mempunyai 
sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya 
diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri 
secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. 

 

Dengan demikian, terdapat beberapa esensi yang merupakan 

ketentuan dari absentee, antara lain: 

a. Tanah-tanah pertanian wajib dikerjakan atau diusahakan sendiri secara 

aktif. 

b. Pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di Kecamatan tempat 

letak tanahnya. 

c. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan 

tempat letak tanahnya, wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah 

ke Kecamatan letak tanah tersebut. 

d. Dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian 

kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau 

berkedudukan di luar Kecamatan tempat letak tanahnya.24 

2. Tujuan Larangan Pemilikan Tanah Absentee 

Pada umumnya tanah-tanah pertanian letaknya hanya di desa, 

sedangkan mereka yang memiliki tanah pertanian secara absentee umumnya 

24 Parlindungan, Landrefrom di Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 123. 
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bertempat tinggal di kota. Orang yang tinggal di kota memiliki tanah 

pertanian di desa tentunya tidak sejalan dengan prinsip tanah pertanian 

untuk petani, oleh karena itu dibuat suatu ketentuan larangan kepemilikan 

tanah secara absentee. Tujuan larangan pemilikan tanah pertanian secara 

absentee adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah pertanian 

sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat petani yang tinggal di 

pedesaan, bukan dinikmati oleh orang kota yang tidak tinggal di desa. 

Hal demikian sependapat dengan Boedi Harsono, tujuan adanya 

larangan ini adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu 

sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah 

yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah 

penghasil. Pemilikan tanah pertanian secara absentee ini, menimbulkan 

penggarapan yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, 

pengawasannya, pengangkutan hasilnya, juga dapat menimbulkan sistem-

sistem penghisapan. Ini berarti bahwa para petani penggarap tanah milik 

orang lain dengan sepenuh tenaganya, tanggung jawabnya dan segala 

resikonya, tetapi hanya menerima sebagian dari hasil yang dikelolanya. 

Di sisi lain, pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah dan tidak 

mengerjakan tanahnya tanpa menanggung segala resiko dan tanpa 

mengeluarkan keringatnya akan mendapatkan bagian lebih besar dari hasil 

tanahnya. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan landreform yang 

diselenggarakan di Indonesia yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan 

taraf hidup para petani penggarap tanah dan sebagai landasan atau 
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persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Dengan kata lain, tujuan pengaturan pelarangan pemilikan tanah 

secara absentee adalah: 

a. Agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar 

dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang 

bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah 

penghasil. 

b. Agar setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas 

tanah pertanian untuk mengusahakan atau mengerjakannya sendiri secara 

aktif, dan untuk mencegah terjadinya adanya tuan tanah atau pemilikan 

tanah oleh segelintir orang saja yang tanahnya ada dimana-mana, 

sehingga dapat menyebabkan ketimpangan sosial. 

c. Memerhatikan kepentingan sosial dan perlindungan tanah, karena ada 

kekhawatiran dari pemerintah kalau tanah absentee dibiarkan akan 

menjadi tanah yang terlantar dan kurang produktif sebab tempat tinggal 

pemiliknya jauh. Untuk itu pemerintah akan segera mengambil langkah 

penyelamatan yaitu dengan cara melarang pemilikan tanah secara 

absentee ini dan supaya tanah penggarapan menjadi efisien.25 

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, 

25 Parlindungan, op.cit, hlm. 65. 
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perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui 

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 26 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk 

perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang 

lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu 

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas 

mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai 

pengertian dari perlindungan hukum diantaranya : Menurut Satjipto Raharjo 

mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada 

hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum.27 

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum 

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-

hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan.28 

26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133. 

27 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. 

28  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, 
Surabaya,1987, hlm.2. 
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Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.29 

 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.30 

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal 

lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan 

tidak terpenuhinya hak-hak tersebut31 

 

29 Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3. 

30 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; 
magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14. 

31 Philipus M.Hadjon, op.cit,hlm.4. 
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