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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Negara Indonesia merupakan negara agraris dimana penduduknya sebagian 

besar bermatapencaharian dibidang pertanian (agraris) baik sebagai pemilik tanah, 

petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani. Oleh karena itu tanah 

merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan 

bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara 

adil dan merata, maka tanah jika ditinjau dari segi konsep fungsinya adalah untuk 

diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan 

dengan itu, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan 

pemeliharaannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan 

dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi 

rakyat banyak, terutama golongan petani dengan tetap mempertahankan 

kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang 

berkelanjutan. Di samping itu tanah merupakan sumber daya yang penting bagi 

masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang (space) 

atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan. Tanah juga merupakan salah 

satu faktor produksi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan 

suatu bangsa. Tanah dalam masa pembangunan bertambah penting artinya, karena 

adanya peningkatan volume pembangunan dalam bidang-bidang pertanian, 

industri modern, perumahan, kelestarian lingkungan hidup, pengamanan sumber 
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kekayaan alam, kesejahteraan sosial dan lain-lain. Hal ini semakin kompleks bila 

dikaitkan dengan pertambahan penduduk yang memerlukan areal yang luas, 

otomatis mengakibatkan mengecilnya atau berkurangnya persediaan tanah. 

Indonesia dalam hal ini telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur 

tentang pertanahan yaitu dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok 

Agraria, yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Dalam usianya 

yang telah mencapai 51 tahun, ada banyak permasalahan yang timbul di bidang 

pertanahan yang sering mencuat ke permukaan, salah satunya yaitu pemilikan 

tanah pertanian secara Absentee/guntai (Pasal 10 Undang-Undang Pokok 

Agraria).
1
 Hal ini baik secara langsung maupun tidak, memicu munculnya 

berbagai bentuk konflik pertanahan, yang tidak mudah diselesaikan. Masalah 

menjadi semakin rumit, karena gencarnya aktivitas pembangunan menyebabkan 

terlupakannya unsur keadilan di bidang pertanahan. 

Berbagai kekisruhan yang terjadi selama ini mengindikasikan terjadinya 

penumpukan pemilikan tanah di satu pihak, sedangkan di pihak lain, banyak 

petani yang tidak mempunyai tanah dan menggarap tanah milik orang lain. 

Ketidakseimbangan dalam distribusi pemilikan tanah inilah baik untuk tanah 

pertanian maupun bukan pertanian yang menimbulkan ketimpangan baik secara 

ekonomi, politis maupun sosiologis. 

Pada akhirnya, petani lapisan bawah yang memikul beban terberat akibat 

ketidakseimbangan distribusi ini. Salah satu aspek hukum penting dengan 

                                                           
1
  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2008, hal  384. 
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diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria 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.
2
 Program dari Landreform itu 

sendiri adalah: 

a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah; 

b. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut “absentee” atau 

“guntai”; 

c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-

tanah yang terkena larangan “absentee”, tanah-tanah bekas Swapraja dan 

tanah-tanah Negara; 

d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang 

digadaikan; 

e. Pengaturan kembali perjanjian bagi-hasil tanah pertanian, dan; 

f. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan 

pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.
3
 

Pengaruh “Landreform” dan pertanian secara timbal balik jelas sekali, karena 

salah satu tujuan Landreform adalah peningkatan produktivitas. Lebih- lebih 

apabila pemiliknya adalah “absentee landlors” (tuan tanah), yang tidak 

menggarap sendiri tanah pertaniannya, tetapi penjagaan dan pengelolaannya 

                                                           
2
  Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi 

Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal 122. 
3
   Boedi Harsono, Op Cit, hal  367. 
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diserahkan kepada orang-orang yang tinggal di daerah itu. Pengolahan tanah 

pertanian tersebut tidak dilakukan secara intensif, cukup sekedar saja karena 

biasanya pemilik tersebut mempunyai pekerjaan lain di kota tempat ia bertempat 

tinggal. 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 Undang-Undang Pokok Agraria .
4
 

Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok Landreform yang 

diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. Maksud dari pelarangan 

pemilikan tanah pertanian 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. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 

1961 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 yang menyatakan 

bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar 

kecamatan tempat letak tanahnya dilarang.
5
 Berhubung dengan itu ditetapkan, 

bahwa 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 

                                                           
4
  Ibid, hal  387. 

5
  PP No. 224 Tahun 1961 (Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti 

Kerugian) Pasal 3 ayat (1) jo PP No. 41 Tahun 1964 (Tentang Perubahan dan Tambahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian) Pasal 1. 
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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. 

Sehubungan dengan itu, maka perlu bagi para pemilik tanah pertanian 

bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, agar dapat mengerjakan sesuai dengan 

asas yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria yang 

menetapkan bahwa : 

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah 

pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan 

sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan ayat 1 akan diatur lebih lanjut dengan 

peraturan perundangan. 

(3) Pengecualian dari pada asas tersebut pada ayat 1 ini diatur dalam 

peraturan perundangan.
6
 

  

Dalam penjelasan Pasal 10 UUPA dijelaskan bahwa mengusahakan sendiri 

secara aktif tidak berarti harus mengerjakannya sendiri namun bisa pula dengan 

menyewakannya kepada orang lain. 

Hak-hak sekunder itu dipandang dapat menimbulkan keadaan penguasaan 

tanah yang bertentangan dengan isi Pasal 10 UUPA itu, dimana dapat 

memungkinkan timbulnya hubungan-hubungan yang mengandung unsur 

pemerasan oleh yang mempunyai tanah terhadap pihak yang mengusahakan 

tanahnya atau sebaliknya. 

Mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita, untuk sementara waktu 

kiranya masih dimungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-

orang yang bukan pemiliknya; misalnya melalui sewa-beli, bagi-hasil, gadai dan 

                                                           
6
  Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Pasal 10. 
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sebagainya.  Namun demikian segala sesuatunya harus diselenggarakan dengan 

mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si 

kuat, tidak boleh diadakan perjanjian atau kesepakatan atas dasar free-fight, harus 

dicegah cara-cara pemerasan. 

UUPA memandatkan satu pokok soal yang penting bagi sebuah negara 

agraris seperti Indonesia: mandat untuk melaksanakan landreform. Yakni dalam 

rumusan Pasal 10 ayat (1) yaitu “Tanah pertanian harus dikerjakan atau 

diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.” Ini merupakan asas yang 

menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir 

di seluruh dunia, yaitu di negara-negara yang sedang 

menyelenggarakan landreform atau yang lebih luas yakni reforma agraria. 

Gerakan land reform dalam sejarahnya timbul karena tidak adanya keadilan 

sosial dalam masyarakat pertanian. Dalam catatan sejarah, landreform yang 

pertama muncul bersama-sama dengan Revolusi Perancis, di mana para petani 

menuntut adanya emansipasi dari petani di Eropa Barat. Tuntutan tersebut terus 

meluap ke Eropa Tengah dan sesudah perang dunia pertama merembes ke Eropa 

Timur. 

Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, pemilikan 

dan/atau penguasaan tanah pertanian secara absentee/guntai banyak dijumpai di 

Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Di wilayah Desa 

Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung masih banyak terdapat 

tanah pertanian dan masih banyak masyarakatnya yang menjadi petani, baik 

sebagai pemilik, buruh tani maupun sebagai petani penggarap. Sedangkan pemilik 
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tanah pertanian secara absentee/guntai 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 tanah tersebut 

hanya sebagai sarana investasi dan nantinya dijual kembali setelah harganya 

tinggi. Dari data yang diperoleh dari Kantor Desa Serangmekar, bahwa di Desa 

Serangmekar jumlah keseluruhan luas tanah pertanian adalah 152 
Ha

/m2. Tanah 

pertanian seluas itu dimiliki oleh sebanyak 142 keluarga yang tersebar diberbagai 

daerah, baik warga Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay itu sendiri maupun 

diluar Kecamatan Ciparay. Lalu yang lebih miris lagi, bahwa ditemukan sebanyak 

53 keluarga atau 37,3 % dari seluruh jumlah pemilik tanah pertanian di Desa 

Serangmekar dimiliki secara absentee/guntai.
7
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Sekretaris Desa Serangmekar, 

ternyata masih banyak terdapatnya pemilik tanah pertanian secara 

absentee/guntai, sehingga peneliti ketahui bahwa tanah pertanian masih tetap 

djadikan sebagai sarana investasi bagi para pemilik modal yang berada diluar 

daerah letak tanah tersebut. Sehingga secara yuridis, permasalahan ini terletak 

pada efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan 

pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa program Landreform yang salah satunya berisi larangan pemilikan tanah 

secara absentee/guntai belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan 

hal tersebut, maka peran penegak hukum dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bandung khususnya sebagai pelaksana kebijakan dan memiliki 

                                                           
7
  Data diperoleh pada tanggal 09 Oktober 2011 dari Kantor Desa Serangmekar, Kecamatan 

Ciparay (wawancara dengan Bapak Sekdes Serangmekar).  
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kewenangan di bidang pertanahan sangat diharapkan dalam mensosialisasikan 

peraturan-peraturan yang ada mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian 

absentee/guntai kepada seluruh masyarakat untuk menunjang terlaksananya 

program Landreform khususnya di wilayah Desa Serangmekar, Kecamatan 

Ciparay, Kabupaten Bandung. Hal tersebut tentunya akan berdampak positif 

terhadap perkembangan kehidupan di wilayah Desa Serangmekar, Kecamatan 

Ciparay, Kabupaten Bandung yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : 

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG 

LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA 

ABSENTEE DI DESA SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY 

KABUPATEN BANDUNG 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap 

kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa Serangmekar, 

Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam efektivitas pelaksanaan 

Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap kepemilikan tanah 

pertanian secara absentee di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, 

Kabupaten Bandung? 
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3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala efektivitas 

pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap 

kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa Serangmekar, 

Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria 

tentang larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa 

Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung pada khususnya. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam efektivitas 

pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap 

kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa Serangmekar, 

Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala 

efektivitas pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria 

terhadap kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa 

Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 
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Kegunaan akademis (bagi pengembangan hukum) penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi 

ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pertanahan serta masyarakat 

umumnya mengenai pelaksanaan larangan pemilikan tanah secara 

absentee/guntai. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan 

pendidikan Program Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

b. Dapat menjadi masukan pada Pemerintah dalam hal ini pengambil 

kebijakan di dalam pelaksanaan larangan tanah pertanian absentee  

pada umumnya dan di dalam pembuatan kebijakan hukum 

pertanahan selanjutnya. 

 

E.  Kerangka Pemikiran 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan 

segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

diusahakan sebesar-besarnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakat 

banyak. Artinya penguasaan tanah pertanian oleh kalangan tertentu saja, apalagi 

bukan oleh petani tidak diperbolehkan. Jadi secara konstitusional penguasaan 

tanah pertanian wajib diatur oleh pemerintahan Negara agar tercipta keadilan 

sosial.  
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Secara teoritis penguasaan tanah pertanian secara absentee akan membawa 

akibat negatif terhadap produktivitas tanah pertanian. Karena pemilik tanah yang 

bersangkutan tidak dapat mengusahakan sendiri tanah pertaniannya. Selain itu 

juga memberikan kemungkinan bagi orang-orang kaya (uang dan pengetahuan) 

untuk menguasai tanah pertanian yang sangat luas dan menjadikannya sarana 

eksploitasi terhadap masyarakat petani yang dianggap miskin dan bodoh. 

Kelanjutannya pun sudah pasti yakni terhimpunnya tanah pertanian dalam 

kekuasaan tuan-tuan tanah (landlord). Hal inilah yang dapat menyebabkan 

terjadinya kesenjangan sosial dibidang penguasaan tanah pertanian. 

Berbicara dan membahas mengenai efektivitas berlakunya suatu undang-

undang atau peraturan, tentu tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung di 

dalamnya. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat 

terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tesebut diantaranya yaitu:
8
 

a. Faktor hukumnya sendiri; 

b. Faktor penegak hukum itu sendiri; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan 

tersebut; 

d. Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan setempat juga banyak 

mempengaruhi pelaksanaan peraturan atau Undang-Undang yang 

bersangkutan. 

Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab 

merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Dari keempat faktor tersebut 

dapat dikaji berdasarkan Teori Sistem Hukum (Lawrence Meir Friedmen) yang 

menyatakan : untuk menilai bekerjanya hukum sebagai suatu proses ada 3 

                                                           
8
  Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hal 15. 
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komponen yang harus diperhatikan, yaitu : (a) Legal Structure (struktur hukum); 

(b) Legal Subtance (substansi hukum); dan (c) Legal Culture (budaya hukum). 

Dari ketiga komponen yang saling berkaitan satu sama lain tersebut, maka 

dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum 

merupakan budaya masyarakat oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum 

secara satu atau dua sistem hukum saja tanpa memperhatiak kekuatan-kekuatan 

sistem yang ada dalam masyarakat. 

Suatu Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah haruslah dijalankan 

oleh organ atau struktur yang benar, akan tetapi itu semua akan berjalan dengan 

efektif apabila didukung oleh budaya hukumnya. Dengan demikian teori sistem 

hukum ini menganalisa masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, 

struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga komponen-komponen inilah yang 

harus dapat dilaksanakan di dalam efektivitas larangan kepemilikan tanah 

pertanian secara absentee/guntai. Sehingga dapat diketahui bahwa timbulnya 

larangan kepemilikan tanah secara absentee (guntai) secara filosofis merupakan 

suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan para petani yang relatif lemah 

jika berhadapan dengan para pemilik modal yang melihat tanah sebagai faktor 

produksi semata. Perlindungan ini diimplementasikan dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria dan dijadikan salah satu asas dalam rangka mengadakan 

strukturisasi pemilikan tanah pertanian. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah telah mengeluarkan 

peraturan yang berhubungan dengan larangan kepemilikan tanah secara 

absentee/guntai, yaitu: 
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan 

Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah 

Secara absentee/guntai Bagi Para Pensiun Pegawai Negeri. 

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 membahas tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian namun salah satu 

materi muatan yang diatur adalah larangan kepemilikan tanah secara 

absentee/guntai. Mengenai tanah absentee dikatakan bahwa “pemilik tanah 

pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letaknya tanah wajib 

mengalihkan tanahnya kepada pihak lain, atau pemilik tanah pindah ke tempat 

dimana tanah berada”. 

Selain itu pula dalam mengkaji permasalahan yang penulis angkat ini, penulis 

menggunakan dan mengangkat Teori Fungsionalisme yang Struktural 

(Malinowski) yang erat kaitannya dengan Teori Sistem Hukum (Lawrence Meir 

Friedmen). Dalam teori fungsionalisme yang struktural ini menerangkan bahwa 

dimana masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang harmonis, tanpa terdapatnya 

kegoncangan-kegoncangan maupun gejolak-gejolak lainnya.
9
 

Dari teori tersebut, penulis melihat fakta yang beriringan dengan teori 

tersebut pada permasalahan yang diangkat mengenai tanah absentee/guntai yang 

                                                           
9
  Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hal  9. 
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ada di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Penulis 

melihat, masyarakat pribumi seolah-olah tak bergeming dan menghiraukan 

dengan kepemilikan tanah absentee/guntai serta keberadaan peraturan pelarangan 

tanah secara absentee/guntai. Seperti tidak terjadi apa-apa atas semua 

permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tanah absentee/guntai. Oleh karena 

itu menurut Malinowski, bahwa dalam suasana seperti ini, seharusnya hukum 

dapat berperan dalam mengendalikan ketertiban dalam masyarakat serta yang 

perlu diperhatikan juga dalam hal ini adalah faktor-faktor pendukung keberadaan 

hukum itu sendiri yang akan menentukan efektivitas hukum tersebut. 

 

F.  Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian. 

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu 

penggambaran terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan 

memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Deskriptif 

penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau 

keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta perihal efektivitas larangan kepemilikan tanah secara 

absentee/guntai di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten 

Bandung.  

2. Spesifikasi Penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis 
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atau empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis 

tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum 

yang sedang berlaku secara efektif.
10

 Kenyataan-kenyataan yang terjadi di 

lapangan mengenai pemilikan tanah absentee/guntai akan dilihat dari sudut 

yuridis mengenai pengaturannya dalam Undang-Undang, penerapannya 

dalam masyarakat serta upaya penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran. 

Pendekatan yuridis digunakan sebagai bahan acuan dalam menganalisis 

aspek-aspek hukum yang berlaku saat ini, sedangkan pendekatan sosiologis 

atau empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai kaidah perilaku 

yang hidup di dalam masyarakat, hukum tidak sekedar norma-norma yang 

sistematis sekaligus merupakan gejala sosial yang dilihat dari perilaku 

masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi 

dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. 

Metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris digunakan untuk 

melihat hukum tidak hanya sebagai Law in the book, tetapi melihat hukum 

sebagai Law in action. Pendekatan ini dengan mengidentifikasikan dan 

mengkonsepkan hukum pertanahan selain sebagai bentuk aturan (rule) juga 

dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan 

bermasyarakat, khususnya dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-

pola perilaku yang mengarah pada pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah 

Pertanian secara Absentee/Guntai. 

 

                                                           
10

  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hal 51. 
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3. Sumber dan Jenis Data. 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan sekunder : 

1.  Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung dari 

sumber di lapangan melalui penelitian di Desa Serangmekar, Kecamatan 

Ciparay, Kabupaten Bandung dan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bandung. 

2. Data sekunder ialah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.  

Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pertanahan, yang terdiri dari : 

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang 

Perubahan dan Tambahan PP Nomor 224 Tahun 1961 Tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan 

Tanah Secara absentee/guntai Bagi Para Pensiun Pegawai 

Negeri. 

5. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa 

bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah dan hasil-

hasil penelitian. 

c. Bahan hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kamus lengkap Inggris - Indonesia. 

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu pencatatan 

data mengenai semua hasil yang didapat dari wawancara dan pengamatan 

yang sistematis, lengkap dan akurat. 

Sehubungan dengan definisi tersebut, dalam penelitian ini data yang 

dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat 

dalam efektivitas larangan kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Desa 

Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Data kualitatif juga 

merupakan data yang tidak mengandalkan pengukuran tetapi menggunakan 

pengamatan pedoman wawancara. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan yang dilakukan 

terhadap kenyataan fisik dari tanah-tanah absentee/guntai di Desa 

Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. 

b. Wawancara yaitu mendapatkan informasi langsung dengan cara 

bertanya langsung kepada narasumber yang telah ditentukan. 
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c. Studi pustaka yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan 

membaca serta mempelajari buku-buku dan sumber bacaan lain yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai referensi yang 

relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

5. Pengolahan dan Analisis Data. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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. Setelah data 

dianalisis, 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. 

6. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Serangmekar, Kecamatan 

Ciparay, Kabupaten Bandung. Dengan pertimbangan bahwa merupakan 

daerah asal dari penulis sendiri yang ternyata masih terdapat permasalahan 

mengenai pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai, dan Desa 

Serangmekar sendiri merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ciparay, 

Kabupaten Bandung yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian 

sebagai petani, baik petani yang mengerjakan tanahnya sendiri maupun yang 

mengerjakan tanah orang lain. 

 


