
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya

mengandalkan hidup dari tanah pertanian sehingga tanah merupakan kebutuhan

bagi setiap orang. Sifat manusia yang ingin selalu menguasai dan memiliki tanah

yang lebih dari yang lain sehingga perlu adanya pengaturan tentang tanah demi

tercapainya kemakmuran rakyat, sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

      Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Indonesia

masih berlaku dualisme hukum pertanahan yaitu hukum tanah barat dan hukum

tanah adat. Kedua hukum ini adalah sekedar untuk menghindari kekosongan

hukum. Sistem hukum tanah barat mendorong terjadinya ketimpangan-

ketimpangan dalam pemilikan tanah-tanah pertanian. Berkaitan dengan hal ini

orang pribumi (petani) menjadi sempit kesempatan untuk dapat memiliki tanah

pertanian sendiri sehingga kehidupannya semakin miskin.1

Pada tanggal 24 September 1960 mulai berlaku Undang-Undang Pokok

Agraria No.5 tahun 1960 yang dimuat dalam LN 104. Undang-undang ini sangat 

1  A.P Parlindungan, Aneka Hukum Agraria , Bandung, Alumni, 1988, hal.7



penting karena merombak hukum agraria yang lama dengan meletakkan hukum

agraria nasional. Undang-Undang Pokok Agraria membuat ketentuan-ketentuan

baru secara pokok dan mencabut peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan

jiwa dan cita-cita Bangsa Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Pokok

Agraria ini, maka hilanglah dualisme hukum dan tercipta suatu kesatuan hukum

(unifikasi) dalam bidang agraria.2

Persoalan tanah merupakan masalah yang sangat kompleks karena

menyangkut keseluruhan hidup manusia seperti produksi pertanian, taraf hidup

keluarga tani, pemukiman penduduk dan lain sebagainya. Adanya pertambahan

penduduk yang makin meningkat dengan luas tanah pertanian yang semakin

sempit maka sudah semestinya tanah yang ada diatur penggunaannya agar benar-

benar bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam rangka peningkatan penggunaan dan 

penguasaan atau pemilikan tanah pertanian dimana penduduk Indonesia  bermata

pencaharian sebagai petani, perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan program landreform guna mengatur

penggunaan tanah, sehingga penghalang yang timbul akibat ketimpangan dalam

soal pemilikan tanah pertanian dapat diatasi. Pada dasarnya program landreform

menuntut adanya keadilan sosial dalam penguasaan tanah pertanian, emansipasi

2  Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977, hal.9



para petani, dan pembangunan sosial ekonomi yang merata pada seluruh

masyarakat.

Landreform meliputi perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta

hubungan-hubungan dengan penguasaan tanah. Perombakan struktur pertanahan

tidak hanya sekedar merubah pertanahan saja tetapi untuk meratakan jalan bagi

perekonomian yang sehat dan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan

perekonomian sehingga adanya penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat

pada umumnya dan masyarakat petani pada khususnya.

Pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya adalah

redistribusi tanah obyek landreform oleh pemerintah, yang ditunjang partisipasi

secara aktif dan dibiayai oleh petani penerima redistribusi . Tujuannya adalah

untuk meningkatkan pembagian tanah tersebut kepada para petani penggarap

yang sanggup berperan-serta dalam pelaksanaan dan pembiayaannya, dalam

rangka meningkatkan kesejahteraannya.3

Proses pelaksanaan landreform berupa pendataan awal dilakukan oleh

Kanwil BPN. Dari pendataan tersebut dilihat mana tanah yang terkena abseente,

swapraja dan bekas swapraja. Tanah abseente atau dalam bahasa Sunda “guntai” , 

yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya.

(“Absent” artinya tidak hadir, tidak ada di tempat)4. Setelah melakukan pendataan 

awal maka tindakan selanjutnya menyiapkan bahan-bahan keterangan untuk

3 Boedi Harsano, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1997 hal 377
4 Ibid, hal 349



menetapkan ganti kerugian yang akan diberikan kepada bekas pemilik, kemudian

Panitia Landrefom Desa mengadakan pendaftaran para penggarap tanah absentee.

Pemberian ijin ini dilakukan oleh Panitia Landrefom Daerah Tingkat II. Setelah

masa persewaan untuk tiap-tiap tanah yang bersangkutan berakhir maka

penetapan pemberian hak milik dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah

Tingkat II dengan menggunakan bahan-bahan yang dibuat oleh Panitia

Landreform Kecamatan/Desa. Setelah selesai maka penyelesaian hak milik

diserahkan kepada Kepala Direktorat Agraria dan diteliti, kemudian diterbitkan

Surat Keputusan Hak Milik untuk para penerima redistribusi.

Adapun tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah

untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil

dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk

menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila.5 Dengan demikian landreform mempunyai

pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ciri pokok dari pelaksanaan landreform di Indonesia adalah dengan tidak

menghapus hak milik perseorangan atas tanah bahkan secara kuantitatif

menambah jumlah pemilik-pemilik tanah dan dengan adanya suatu jaminan

5 Ibid, hal.332 



pembayaran ganti rugi (kompensasi) bagi para bekas pemilik tanah-tanah

pertanian yang terkena absentee yang dikuasai oleh pemerintah.6

Landreform dalam pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat harus

dilakukan secara tepat agar seluruh warga petani memperoleh lahan untuk

meningkatkan produksi pertanian, mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para

petani penggarap tanah. Guna pelaksanaannya tersebut dibutuhkan organisasi

pelaksanaan landreform termasuk tenaga-tenaga pelaksanaanya baik di tingkat

pusat maupun tingkat daerah.

Pada praktek pelaksanaan landreform, masyarakat petani selalu dirugikan

karena apabila terjadi penguasaan tanah yang berlebihan dari pihak yang lebih

berkuasa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu perlu pengaturan

mengenai pemilikan tanah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) No 5 Tahun 1960 yang berbunyi:

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”

Pembahasan landreform ini mempunyai peranan yang penting guna

mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan pengaruh yang terjadi terhadap

kesejahteraan masyarakat. Untuk memantapkan pelaksanaan landreform kini

6 I Nyoman Budi Jaya, Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka
Pelaksanaan Landreform, Yogyakarta, Liberty, 1989 hal.10



sudah saatnya melaksanakan langkah yang nyata dengan penerapan sanksi, bagi

pihak yang melakukan pelanggaran. 7

                 Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk

mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan atau

berhubungan dengan pelaksanaan Landreform dan pengaruhnya terhadap

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penulis menuangkan dalam skripsi

yang berjudul: “PELAKSANAAN LANDREFORM DAN PENGARUHNYA

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN

SLEMAN.”

 B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dibuat oleh penulis dimaksudkan agar penelitian

yang dilakukan memperoleh hasil yang sesuai dan tidak melebar pada hal-hal

diluar obyek yang diteliti dan akan dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Oleh karena itu penulis hanya membatasi masalah yang akan diteliti yaitu

mengenai pelaksanaan landreform khususnya redistribusi tanah pertanian yang

terkena absentee dan mengenai pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat

di Kabupaten Sleman.

7 Ibid, hal.5



C. Perumusan Masalah

Setiap penelitian perlu adanya perumusan masalah agar penelitian terarah

dan tidak menimbulkan penelitian yang tidak menyimpang dari pokok persoalan.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai

berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman? 

b. Bagaimana pengaruh pelaksanaan redistribusi tanah pertanian terhadap

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman? 

c.   Permasalahan  apa yang di hadapi oleh BPN Kabupaten Sleman dan 

bagaimana upaya penyelesaiannya? 

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, Adapun tujuan dari penelitian

ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

a.  Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten

Sleman

b.  Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan redistribusi tanah pertanian 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman

c.  Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan cara penyelesaian dari 

pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di kabupaten Sleman.



2.   Tujuan Subyektif

a. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan guna meraih gelar

kesarjanaan dalam ilmu hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan.

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Sarana untuk menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat

memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat.

b. Menambah literatur khususnya mengenai pelaksanaan Landreform.

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai

pelaksanaan landreform dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan hukum ini memenuhi syarat-syarat ilmiah maka diperlukan

adanya metode penelitian sebagai sarana untuk memahami obyek yang menjadi

sasaran penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal

yang bersifat kualitatif, karena individu merupakan subyeknya.8

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif  yang

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku

dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu.9

Penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya.10

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengadakan penelitian

secara langsung ketempat obyek penelitian yang terkait dengan masalah

yang diteliti. Disini peneliti mengadakan penelitian di Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan warga Donoharjo, Ngaglik,

Sleman.

b. Sumber Data Sekunder 

Dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mencari berbagai bahan

dan informasi yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu tentang

pelaksanaan landreform khususnya redistribusi tanah pertanian.

8 Husaini Usman, Metode penelitian sosial, Jakarta, Bumi Aksara 1995 hal.81 
9 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988 hal.63
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993, hal.3



      4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.Teknik Pengumpulan Data Primer

    a. Wawancara

         yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dan

berbicara langsung dengan subyek penelitian yaitu Kepala Kantor Badan

Pertanahan Nasional kabupaten sleman dan warga Donoharjo, Ngaglik,

Sleman.

    b. Studi Kepustakaan

yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan yang

berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan

masalah landreform.

2. Teknik pengumpulan Data Sekunder

yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang merupakan

pendukung dan pelengkap penelitian lapangan. Ini dapat dilakukan dengan

melihat literatur berupa buku-buku, peraturan perundangan, surat kabar,

hasil penelitian, dokumen-dokumen serta artikel yang berhubungan dengan

pelaksanan landreform.

5. Metode Analisa Data

 Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap maka langkah

selanjutnya adalah   melakukan analisa data. Pada tahap ini data dikerjakan



dan dimanfaatkan sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran

yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam

penelitian.

            a. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat

fokus, membuang hal yang tidak diperlukan dan mengatur data sehingga

dapat dilakukan kesimpulan akhir

b.Editing

Bertujuan untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden

atau kelengkapan jawaban responden dan memeriksa apakah jawaban

tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan secara jelas maka skripsi

ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut :

 BAB I   PENDAHULUAN 

                     A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

                     C. Perumusan Masalah

                     D. Tujuan Penelitian

                     E. Manfaat Penelitian

                     F. Metode Penelitian



                     G. Sistematika Penulisan

 BAB II   TINJAUAN PUSTAKA

             A. Hak Milik Atas Tanah

                    1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah 

                    2. Ciri-ciri Hak Milik Atas Tanah

3. Asas-asas Pemilikan Atas Tanah

                    4. Pendaftaran Tanah

      5. Tujuan Pendaftaran Tanah 

                B. Landreform

                     1. Pengertian Landreform

                     2. Tujuan Landreform

                     3. Dasar Hukum Landreform

                     4. Obyek Landreform

 C. Organisasi Pelaksana Landreform

                     1. Panitia Landreform

                     2. Panitia Pertimbangan Landreform

                     3. Yayasan Dana Landreform

 D. Redistribusi Tanah Pertanian

1. Pengertian Redistribusi Tanah Pertanian

2. Dasar Redistribusi Tanah Pertanian

3. Subyek Redistribusi Tanah Pertanian

4. Prosedur Redistribusi Tanah Pertanian



 BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

                            1. Deskripsi Lokasi Penelitian

 2. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian

 3. Pengaruh Pelaksanaan Redistribusi Tanah terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat

                            4. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh BPN dan Upaya

Penyelesaiannya

                        B. Pembahasan

                             1. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah

                             2. Pengaruh Pelaksanaan Redistribusi Tanah terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sleman

                             3. Permasalahan yang dihadapi oleh BPN dan Upaya 

Penyelesaiannya

BAB IV   PENUTUP

                        A. Kesimpulan 

                  B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


