
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Tanah adalah salah satu faktor penting untuk menunjang kesejahteraan dan 

sumber utama bagi kelangsungan hidup dalam mencapai kemakmuran rakyat. 

Tanah juga merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Meningkatnya pembangunan di suatu bangsa tentu 

berdampak terdahap berkurangnya ketersediaan tanah untuk pertanian. 

Pertumbuhan penduduk juga merupakan salah satu penyebab berkurangnya 

ketersediaan tanah pertanian. 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara 

Republik Indonesia, harus digunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran 

rakyat.” 

Jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang 

untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan 

ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk 

melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia.
1
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Yance Arizona. 2007. Penafsiran MK Terhadap Pasal 33 UUD 1945, (Perbandingan 
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Untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar RI 1945 

maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria yang juga disebut dengan UUPA. Dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap 

orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian 

pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif 

dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Hal tersebut mengisyaratkan agar 

tanah berfungsi sosial, oleh karena itu tanah pertanian harus dikerjakan secara 

aktif demi berlangsungnya kehidupan manusia.  

Pembaruan agraria atau yang sering disebut dengan reforma agraria 

merupakan asal kata dari agrarian reform, didefinisikan sebagai suatu proses 

yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria.
2
 Sebelum 

UUPA berlaku, di Indonesia tidak terdapat aturan mengenai pembatasan 

pemilikan tanah secara jelas. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya tuan tanah 

dalam kepemilikan tanah.  

Tanah pertanian sangat erat kaitannya dengan landreform. Landreform 

merupakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta 

hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.
3
 

Tujuan landreform di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, 

yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara khusus landreform 

                                                                                                                                                               
063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air). Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang). Hal 11. 

       
2
Pasal 2 Ketetapan MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. 
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Santoso Urip. 2012.Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta. Kencana Prenada Media 

Group. Hal 208. 
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bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap, 

sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan 

makmur.
4
  

Untuk mencapai tujuan dari landreform itu sendiri terdapat program-

program landreform antara lain larangan menguasai tanah pertanian yang 

melampaui batas, larangan pemilikan tanah secara absentee, redistribusi tanah 

obyek landreform, pengaturan pengembalian dan penebusan tanah pertanian 

yang digadaikan, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan 

penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan 

tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian terlampau kecil. Ketentuan-

ketentuan pokok landreform yang diatur dalam Pasal 7, 10, dan 17  UUPA dan  

UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagai 

peraturan pelaksanaan pasal 7, 10, dan 17 UUPA.  

Akan tetapi, faktanya masih banyak terjadi permasalahan terkait landreform 

itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Noviasih Muharam di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan terdapat tanah seluas ± 3.707,25 Ha 

yang mencakup satu pulau dimiliki oleh M. Saleh Ali berdasarkan salinan S. 

HOES ARREST (Keputusan Mahkmah Agung) ddo 6 Agustus 1936 Nomor 

6350 dan salinan Verklaring Nomor 2 ddo 21 Desember 1936.
5
 Hal itu tentu 

                                                           
       

4
Ady Kusnady. 2001. Penelitian Tentang Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan 

LaranganTanah Absentee, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak 

Asasi Manusia RI. Hal 22. 
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Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung 
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bertolak belakang dengan apa yang telah diamanatkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Bukan hanya mengenai larangan mengenai pemilikan tanah melibihi 

maksimum, ternyata di lapangan juga ditemukan permasalahan  mengenai 

tanah absentee yang dimana berdasarkan Pasal 10 UUPA dikatakan bahwa 

pada prinsipnya tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemilik 

tanah pertanian itu sendiri berdasarkan asas kewajiban mengerjakan atau 

mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian. Ketentuan ini 

merupakan landasan bagi larangan terhadap tanah absentee. Penguasaan tanah 

secara absentee dapat diartikan kepemilikan tanah pertanian diluar kecamatan 

tempat tinggal atau KTP pemilik tanah 

Berdasarkan hasil penelitian “Fitri Nur Sholikah di Kabupaten Karanganyar 

pemetaan tanah pada tahun 2000, ternyata lebih dari 6,4% wilayah Kabupaten 

Karanganyar berstatus tanah absentee/guntai”.
6
 Dalam penelitian oleh 

Muhammad Hasbi Maulana di Desa Purwoasri Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang terdapat tanah seluas 17.727 m² berstatus tanah absentee.
7
  

Kedua contoh permasalahan diatas dapat mengakibatkan munculnya tuan 

tanah dalam kepemilikan tanah. Orang yang kedudukan ekonominya lebih kuat 

dapat memiliki tanah yang luas, sehingga hal tersebut dapat berdampak kepada 

                                                                                                                                                               
Selatan). Jurnal Keadilan Progresif Volume 6 Nomor 1 Maret 2015. Universitas Muhammadiyah 

Metro. Hal 83. 

       
6
Fitri Nur Sholikah. 2009. Peralihan Hak Tanah Absentee Berkaitan Dengan Pelaksanaan 

Catur Tertib Pertanahan Di Kabupaten Karanganyar. Skripsi Univeristas Muhammadiyah 

Surakarta. Hal.50. 
       

7
Muhammad Hasbi Maulana. 2017. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dalam 

Mengawasi Kepemilikan Tanah Secara“Absentee/Guntai” Di Kabupaten Malang. Skripsi 

Univeristas Muhammadiyah Malang. Hal.82. 
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petani yang tidak memiliki tanah sendiri untuk digunakan sebagai lahan 

pertanian. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan sosial 

antara tuan tanah dengan petani perilhal kepemilikan tanah dalam bidang 

pertanian. 

Salah satu program landreform dan solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersbut adalah melalui redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL), 

selanjutnya disebut redistribusi TOL. Redistribusi TOL dilaksanakan 

berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 

Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti 

Kerugian. Maksud dari redistribusi TOL adalah untuk mencapai pemerataan 

tanah pertanian karena pada kenyataannya di Indonesia masih banyak para 

petani yang mempunyai tanah yang kurang seimbang dengan kebutuhan hidup 

yang harus dipenuhi, bahkan ada sebagian petani yang tidak mempunyai tanah 

pertanian.  

Akan tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan redistribusi TOL masih 

terdapat permasalahan salah satunya di Desa Bogorame Kecamatan Sulang 

Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan 

Redistribusi No. 199-Png-XIX-2008 tanggal 01/12/2008 sebanyak 267 bidang 

tanah seluas 112.511 Ha telah diredistribusikan. Program redistribusi TOL 

terkendala banyaknya tanah hasil redistribusi TOL tersebut yang belum 
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didaftarkan oleh pemiliknya dan penerima redistribusi tidak memasang patok 

batas wilayah.
8
  

Kedua hal tersebut merupakan kewajiban dari penerima redistribusi TOL. 

Hal ini tentu berdampak terhadap kepastian hukum pemilikan tanah hasil 

redsirtibusi tanah. Tentu lebih lanjut dapat berpeluang timbul sengketa dan 

dapat dibatalkannya redistribusi TOL sesuai dengan Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang 

Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform. Akibatnya adalah 

kemanfaatan tanah itu sendiri yang dimana tanah seharusnya berfungsi sosial 

salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang merupakan 

tujuan dilaksanakannya redistribusi TOL.  

Ternyata dalam kenyataannya masih banyak maupun problematika hukum 

yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi TOL. Maka dari itu penulis tertarik 

untuk mengkaji pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala 

serta permasalahan yang berakibat terhadap efektifitas pelaksanaan redistribusi 

TOL. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk judul 

PELAKSANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI 

DESA PURWOREJO KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN 

MALANG, sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan 

ekonomi bagi para petani sesuai dengan tujuan utama reforma agraria. 

                                                           
       

8
 Handy Novprastya. 2013. Skripsi.  Kajian Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform 

Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Desa Bogorame Kecamatan Sulang). Program Studi Teknik 

Geodesi Fakultas Teknik, Unversitas Diponegoro. Hal. IV-15. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis sebelumnya, 

adapun perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan dari syarat dan prioritas penerima redistribusi TOL 

di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana pelaksanaan dari prosedur redistribusi TOL di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ? 

3. Bagaimana pelaksanaan dari hak dan kewajiban penerima redistribusi TOL 

di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini antara lain:  

1. Mengetahui dan memahami apakah pihak-pihak penerima redistribusi TOL 

di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah sesuai 

dengan syarat dan prioritas menurut Pasal 8 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah 

Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian Petunjuk dan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi 

Tanah Obyek Landreform (TOL) 2015. 

2. Mengetahui dan memahami apakah prosedur redistribusi TOL di Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TOL 2015. 
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3. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pihak-pihak penerima 

redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TOL 

2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di 

perkuliahan dan mengembangkannya dengan praktek di lapangan.  

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikaan  khususnya dalam bidang hukum perdata dan agraria. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi, teoritis dan 

pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan redistribusi TOL, 

penerima hak atas tanah dari tanah yang diredistribusikan, hak atas tanah 

yang diberikan terhadap tanah obyek redistribusi TOL yang telah diterima 

oleh para penggarap penerima redstribusi TOL.  
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis pribadi yaitu salah satu syarat untuk menyelesaikan 

jenjang perkuliahan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang dan mendapat informasi, wawasan, serta pengalaman tentang 

pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang.  

2. Bagi Masyarakat 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini harapannya masyarakat dapat 

mengetahui mekanisme pelaksanaan redistribusi TOL. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi TOL sehingga tidak 

menimbulkan kerugian bagi semua pihak. 

 

F. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

Dalam proposal penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan 

secara yuridis sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia 

dalam masyarakat.
9
 Penelitian hukum sosiologi berarti melihat fakta sosial 

yaitu cara-cara bertindak, berfikir dan merasa yang ada di luar individu.
10

 

                                                           
9
 Fakultas Hukum, 2016, Pedoman Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang, Hal. 16. 
10

 Soleman B. Taneko, 2016, Pokok – Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, Hal. 5-8. 
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Dimana secara yuridis peneliti berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian yang nantinya dalam studi lapang ini akan 

diperoleh data-data yang dipergunakan untuk menjelaskan terkait 

pelaksanan redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang. 

b. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih studi di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan di lokasi 

tersebut telah dilaksanakan program redistribusi TOL pada tahun 2016 

sebanyak 500 bidang tanah. Sehingga ditempat tersebut penulis dapat 

memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 

c. Jenis Data 

Dalam penulisan penelitian kali ini penulis menggunakan bahan hukum 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah jenis yang langsung diperoleh dari sumber utama 

tanpa adanya perantara, yaitu melalui wawancara secara langsung dengan 

narasumber yang bersangkutan yaitu pihak-pihak yang terkait 

pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo 

Kabupaten Malang. Seperti  dengan masyarakat penerima redistribusi 

TOL, Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Malang, dan Kepala Desa Purworejo serta observasi 
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secara langsung terhadap obyek tanah baik luas bidang dan lokasi tanah 

yang telah diredistribusikan kepada penerima redistribusi TOL. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dengan cara studi 

kepustakaan melalui literatur-literatur yang membahas mengenai 

redistribusi TOL, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan 

yang terkait redistribusi TOL, studi dokumentasi melalui dokumen atau 

arsip-arsip, serta jurnal yang membahas redistribusi TOL. 

d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

a) Teknik Pengumpulan Data Primer 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui dialog tanya jawab dengan pihak-pihak 

yang terkait pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang. Wawancara  dilakukan secara langsung 

dengan narasumber seperti masyarakat penerima redistribusi TOL terkait 

pekerjaan, luas tanah yang dimiliki, dan dampak redistribusi TOL 

terhadap kesejahteraan masyarakat serta Kepala Seksi Penataan 

Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang terkait 

jumlah peserta redistribusi TOL, luas tanah, syarat, prioritas, prosedur, 

dan hak serta kewajiban penerima redistribusi TOL.  
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2. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi tanah 

yang merupakan obyek pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Purworejo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang perihal luas bidang, 

peruntukan tanah, dan lokasi tanah yang telah diredistribusikan kepada 

penerima redistribusi TOL.. 

b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data yang 

diperoleh dari Instansi terkait seperti data jumlah penerima redistribusi 

TOL, surat keputusan, dan luas bidang. 

2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah melakukan pencarian atau penelusuran bahan-

bahan kepustakaan berbagai literatur baik dalam bentuk fisik maupun 

non fisik di perpustakaan dan toko buku di wilayah Malang Raya 

seperti buku-buku maupun jurnal atau website untuk melengkapi 

bahan hukum lainnya. 

e. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang diolah untuk 

mendapat suatu kesimpulan. Teknik analisa data tersebut meliputi : 

1. Teknik Analisa Data Primer 

Teknik analisa data primer yaitu dengan cara analisis pesan dipadukan 

dengan deskriptif kualitatif melalui pemaknaan konten kata-kata secara 
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keseluruhan baik dari intonasi, mimik wajah, dan bahasa tubuh 

narsumber yang berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi TOL di Desa 

Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.  

2. Teknik Analisa Data Sekunder 

Teknik analisa data sekunder dilakukan dengan cara pemaknaan 

terhadap isi pesan menggunakan yuridis analitis dipadukan dengan 

prespriktif.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 

penelitian karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penelitian 

ilmiah, maka peneliti menyiapkan suatu sistematika penelitian hukum. Adapun 

sistematika penelitian hukum terbagi dalam 4 ( empat ) bab yang saling 

berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini meliputi : Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian dan 

Sistematika Penelitian Hukum.   

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan 

judul dan masalah yang diteliti ulang meliputi : Kajian tentang Hak Atas 
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Tanah, Kajian tentang Landreform, Kajian tentang Redistribusi Tanah, dan 

Teori Efektifitas Hukum. 

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dalam bab ini 

menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka 

dan penelitian lapangan (empiris). Bab ini membahas tentang profil lokasi 

penelitian, obyek redistribusi TOL di Desa Purworejo Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang, syarat dan prioritiet redistribusi TOL,  

prosedur redistribusi TOL, dan hak serta kewajiban penerima redistribusi 

TOL. 

4. BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 


