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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang hak milik atas tanah pertanian 

Hak atas tanah merupakan kewenangan tertentu yang diberikan kepada 

seseorang untuk berbuat sesuatu akan tanahnya. Di dalam Pasal 16 ayat (1) 

UUPA ditentukan beberapa macam hak atas tanah. Hak-hak tersebut diberi 

sifat sementara, karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah 

Nasional. Salah satu asas penting dalam Hukum Tanah Nasional adalah bahwa 

dalam usaha-usaha di bidang pertanian tidak boleh ada pemerasan. 

1. Pengertian Hak Milik 

Hak Milik menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) 

adalah : hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA yaitu mengenai fungsi 

sosial hak atas tanah.Kata-kata terkuat dan terpenuh itu tidak berarti hak milik 

merupakan hak yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat akan tetapi harus 

diingat bahwa semua hak atas tanah termasuk hak milik mempunyai fungsi 

sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA1 

Sifat terkuat dan terpenuh berarti yang paling kuat dan paling penuh, berarti 

pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu mempunyai hak 

untuk“berbuat bebas”, artinya boleh mengasingkan tanah miliknya kepada 

pihak lain dengan jalan menjualnya, menghibahkan, menukarkan, dan 

mewariskannya. 

                                                           
1 K.Wantjik Saleh. 1985. Hak Anda Atas Tanah. Bandung. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal 2 
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Semua hak atas tanah termasuk hak milik mempunyai fungsi sosial, ini 

berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dibenarkan 

bahwa tanahnya itu akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingannya 

sendiri.  Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat hak nya 

sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang punya maupun 

bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan 

tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan seseorang akan terdesak sama sekali 

oleh kepentingan umum (masyarakat) melainkan antara keduanya harus 

seimbang, sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok kemakmuran, 

keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Berhubung dengan fungsi 

sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya, bahwa tanah itu harus 

dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah 

kerusakannya. 

2. Ciri-ciri Hak Milik 

 Hak milik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut :2 

 

a. Merupakan hak atas tanah yang kuat, bahkan menurut Pasal 20 UUPA 

adalah yang terkuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan 

terhadap gangguan pihak lain ; 

b. Merupakan hak turun temurun dan dapat beralih, artinya dapat dialihkan 

pada ahli waris yang berhak ; 

c. Dapat menjadi hak induk, tetapi tidak dapat berinduk pada hak-hak atas 

tanah lainnya. Berarti dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya, 

                                                           
2 Eddy Ruhiyat. 1999. Politik Pertanahan Nasional sampai orde Reformasi. Bandung, 

Hal 52 
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seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak 

Usaha Bagi Hasil dan Hak Menumpang 

d. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hypotek  

e. Dapat dialihkan dengan cara ditukar, dijual, dihibahkan atau melalui 

pewarisan 

f. Dapat dilepaskan oleh yang punya sehingga tanahnya menjadi milik 

Negara ; 

g. Dapat diwakafkan ; 

h. Si  pemilik  mempunyai  hak  untuk  menuntut kembali di tangan 

siapapun benda itu berada ; 

i. Merupakan hak turun temurun dan dapat beralih, artinya dapat dialihkan 

pada ahli waris yang berhak ; 

j. Dapat menjadi hak induk, tetapi tidak dapat berinduk pada hak-hak atas 

tanah lainnya. Berarti dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya, 

seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak 

Usaha Bagi Hasil dan Hak Menumpang  

k. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hypotek atau 

creditverband ; 

l. Dapat dialihkan dengan cara ditukar, dijual, dihibahkan atau melalui 

pewarisan ; 

m. Dapat dilepaskan oleh yang punya sehingga tanahnya menjadi milik 

Negara ; 

n. Dapat diwakafkan ; 
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o. Si  pemilik  mempunyai  hak  untuk  menuntut kembali di tangan 

siapapun benda itu berada ; 

3. Subyek Hak Milik 

Ketentuan tentang siapa saja yang dapat mempunyai hak milik  hanya 

warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik 

a. Badan-badan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

b. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh 

hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 

perkawinan, demikian juga warga Negara Indonesia yang mempunyai hak   

milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan haknya itu dalam jangka waktu 

satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 

kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak 

miliknya tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 

tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 

lain yang membebaninya tetap berlangsung. 

Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai hak 

milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini. 

Bahwa menurut ketentuan Pasal 21 UUPA tersebut, yang dapat memiliki 

tanah dengan hak milik adalah WNI tunggal dan Badan-badan hukum yang 

ditunjuk oleh Pemerintah seperti yang disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum 
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yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, yaitu :3 

a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank 

Negara) 

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar 

atas Undang-undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 

1958 No. 139) 

c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri 

Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama 

4. Terjadinya Hak Milik atas Tanah  

 Hak Milik dapat terjadi karena : 

 

a. Ketentuan Hukum Adat 

 

Menurut hukum adat, hak milik dapat terjadi karena proses pertumbuhan 

tanah ditepi sungai pinggir laut. Pertumbuhan ini menciptakan tanah baru 

yang disebut “lidah tanah”. Lidah tanah ini biasanya menjadi milik yang 

mempunyai tanah yang berbatasan. Selain itu dapat terjadi karena 

pembukaan tanah, misalnya yang semula hutan, dibuka atau dikerjakan 

oleh seseorang, kemudian tercipta hak pakai. Sehingga hak pakai ini lama 

kelamaan bisa tumbuh menjadi hak milik. 

b. Ketentuan Undang-undang 

 

Menurut ketentuan konversi menurut UUPA, sejak tanggal 24 September 

1960, semua hak-hak atas tanah yang ada, diubah jadi salah satu hak baru. 

Perubahan ini disebut Konversi.Hak-hak atas tanah yang dikonversi 

                                                           
3 Boedi harsono. 2006. Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan. Jakarta. Hal 52 
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menjadi hak milik adalah yang berasal : 4 

a. Hak eigendom kepunyaan badan-badan hukum yang memenuhi syarat 

yaitu, badan hukum yang ditunujuk oleh Pemerintah yang diatur 

dalam PP No 38 Tahun 1966 

b. Hak eigendom yang pada tanggal 24 September 1960, dipunyai oleh 

WNI tunggal dan dalam waktu 6 bulan datang membuktikan 

kewarganegaraannya. 

c. Hak milik Indonesia dan hak-hak semacam itu, yang pada tanggal 24 

September 1960, dipunyai WNI atau badan hukum yang mempunyai 

syarat sebagai subyek hak milik 

d. Hak Gogolan yang bersifat tetap. 

B. Tinjauan Landreform 

 

1. Pengertian Landreform 

 

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia Pengaturan 

tentang penguasaan pemilikan tanah telah disadari dan dijalankan sejak 

berabad-abad lamanya oleh negara-negara di dunia. Perombakan atau 

pembaruan struktur keagrariaan terutama tanah dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat tani yang semula tidak 

memiliki lahan olahan/garapan untuk memiliki tanah. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa negara yang ingin maju harus mengadakan landreform. 

Landreform berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris yang terdiri 

                                                           
4 Effendy Perangin. Op.cit, hal 243 
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dari kata “Land” dan “Reform”. Land artinya tanah, sedangkan Reform 

artinya perubahan dasar atau perombakan untuk 

membentuk/membangun/menata kembali struktur pertanian. Jadi arti 

Landreform adalah perombakan struktur pertanian lama dan 

pembangunan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru. 

Pelaksanaan landreform merupakan kebutuhan dan keharusan yang tidak 

dapat dihindari guna mewujudkan keadilan sosial dan demi pemanfaatan 

sebesar-besarnya dari tanah untuk kemakmuran bersama  

Dengan demikian pelaksanaan landreform dapat diartikan membantu 

mewujudkan tujuan nasional negara kita yaitu masyarakat yang adil dan 

makmur. 

C. Dasar Hukum Landreform 

 

   Sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 UUPA yang mengatur tentang batas 

minimum dan maksimum penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu) No.56 Tahun 1960 pada tanggal 29 Desember 1960 dan 

mulai berlaku tanggal  1 Januari 1960. Perpu No. 56/1960 ini kemudian 

ditetapkan menjadi Undang- undang No.56 Prp Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960 no. 174), Penjelasannya dimuat 

dalam TLN No. 5117. UU No. 56/1960 merupakan Undang-undang 

landreform di Indonesia, yang mengatur tiga masalah didalamnya yaitu : 9 



25 
 

 
 

a. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan 

pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang 

terlampau kecil 

b. Soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang 

digadaikan. 

D. Tujuan dan Obyek Landreform 

 

a. Tujuan Landreform 

 

Tujuan Landreform di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2 

(dua) bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.Secara 

umum landreform bertujuan : Untuk mempertinggi taraf hidup dan 

penghasilan petani penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi 

menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara 

khusus : berdasarkan tujuan secara umum di atas, maka landreform di 

Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu : 

Tujuan Sosial Ekonomis  untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi 

rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial 

pada hak milik dan memperbaiki produksi nasional khususnya sektor 

pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat 

sedangkan Tujuan Sosial Politis yaitu mengakhiri sistem tuan tanah dan 

menghapuskan pemilikan tanah yang luas dan mengadakan pembagian 

yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah 
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dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil yang terakhir adalah 

Tujuan Mental Psikologis untuk meningkatkan kegairahan kerja bagi para 

petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai 

pemilikan tanah dan memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah 

dengan penggarapnya. 

b. Obyek Landreform 

 

Tanah-tanah yang menjadi obyek landreform yang akan diredistribusikan 

pada petani penggarap menurut ketentuan Pasal 1 PP No. 224 Tahun 1961, 

meliputi :  

1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 

2. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya 

bertempat tinggal di luar daerah kecamatan letak tanahnya atau karena 

pemilikan tanah absentee/guntai menyebabkan: 

a) Penguasaan tanah yang tidak ekonomis 

b) Menimbulkan sistem penghisapan 

c) Ditelantarkan 

3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan berlakunya 

ketentuan UUPA menjadi hapus dan beralih kepada Negara. 

4. Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh Negara misalnya bekas 

tanah partikelir, tanah-tanah dengan Hak Guna Usaha yang telah 

berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan 

5) Tanah-tanah lain, tidak termasuk di dalamnya tanah-tanah wakaf dan 
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tanah- tanah untuk peribadatan. 

Tanah-tanah obyek landreform sebelum dibagi-bagikan kepada petani 

penggarap, terlebih dahulu dinyatakan sebagai tanah-tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara 

E. Program Landreform 

 

Program Landreform meliputi : 12 

 

a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah  

b. Larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai 

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

tanah-tanah yang terkena larangan absentee/guntai, 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 

f. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai 

larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan 

pemecahan pemilikan

F. Tinjauan Umum Tentang Tanah Absentee 

 

a. Pengertian Tanah Absentee dan Pengaturanya 

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

berarti tidak hadir. Dalam kamus Bahasa Inggris karangan John M. Echlos dan 

Hasan Sadily, Absentee adalah yang tidak ada atau tidak hadir di tempatnya, 

atau landlord yaitu pemilik tanah bukan penduduk daerah itu, tuan tanah yang 
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bertempat tinggal di lain tempat5. Pemilikan tanah pertanian secara absentee 

atau di dalam bahasa Sunda : “Guntai” yaitu pemilikan tanah yang letaknya di 

luar tempat tinggal yang empunya6 

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No 224 Tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah 

dan ditambah dengan PP No. 41 Tahun 1964) yang mengatur sebagai berikut 

:“ Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat 

letak tanahnya, 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”. Menunjukkan bahwa pemilikan tanah 

pertanian secara absentee/guntai menurut Peraturan Perundang-undangan 

tidak diperbolehkan, karena pada prinsipnya melanggar asas dalam Pasal 10 

UUPA yang mengatur bahwa 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. 

G. Maksud dan Tujuan diadakanya nya larangan pemilikan Tanah Pertanian 

Secara Absentee 

Pada umumnya tanah-tanah pertanian letaknya adalah di desa, sedang 

mereka yang memiliki tanah secara absentee/guntai umumnya bertempat 

tinggal di kota. Orang yang tinggal di kota memiliki tanah pertanian di desa 

tentunya tidak sejalan dengan prinsip tanah pertanian untuk petani. Orang 

                                                           
5 John M. Echols dan Hasan Sadily. 1996 Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta : Gramedia  hal : 

3 
6 Op.Cit Hal 122 
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yang tinggal di kota sudah jelas bukan bukan termasuk kategori petani. 

Tujuan melarang pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai 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  

Menurut 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.7 

Pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai 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 persyaratan 

                                                           
7 Op.cit hal : 385 
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untuk menyelenggarakanb pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila

H. Pengecualian kepemilikan Tanah Absentee 

Pengecualian dari larangan pemilikan Tanah Absentee/Guntai yaitu : 8 

a. mereka yang menjalankan tugas Negara 

b. mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama 

c. mereka yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri 

Agraria. 

Dengan adanya pengecualian tersebut seorang pegawai negeri dalam 

waktu 2 tahun menjelang pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian 

secara absentee sampai batas 2/5 luas maksimum untuk Daerah 

Kabupaten/Kota letak tanah yang bersangkutan. Di dalam pengecualian ini 

termasuk pula pemilikan oleh istri dan anak yang masih menjadi 

tanggungannya. Tetapi sewaktu-waktu seorang pegawai negeri atau yang 

dipersamakan dengan mereka berhenti menjalankan tugas Negara, misalnya 

mendapat pensiun, maka ia wajib memenuhi ketentuan tersebut dalam waktu 

satu tahun terhitung sejak mengakhiri tugasnya. Jangka waktu tersebut dapat 

diperpanjang oleh Menteri Agraria jika ada alasan yang wajar. 

Pengecualian bagi pensiunan pegawai negeri diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara 

Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri yang mengatur 

                                                           
8 , Op.cit, hal : 133 
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bahwa ketentuan-ketentuan pengecualian mengenai pemilikan tanah 

pertanian yang berlaku bagi pegawai negeri diberlakukan juga bagi para 

pensiunan pegawai negeri. 

Pemilikan tersebut boleh diteruskan setelah pensiun, sekiranya kemudian 

ia berpindah tempat tinggal ke kecamatan letak tanah yang bersangkutan, 

dengan sendirinya pemilikan tersebut dapat ditambah hingga seluas batas 

maksimum. 

I. Tinjauan Tentang kewenangan tugas BPN dalam Pengawasan dan 

Penindakan Tanah Absentee  

Terkait kewenangan dan tugas  BPN dalam melakukan pengawasan dan 

penindakan memiliki maksud dan tujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial, 

memeratakan kesejahteraan rakyat dan menguatkan ketahanan pangan seperti 

hal nya yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) UU Peratutan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

No 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian penguasaan tanah pertanian. Raung 

lingkup peraturan tersebut meliputi pengawasan, pengendalian dan 

penindakan dalam penguasaan tanah pertanian. 

Untuk melakukan pengawasan Kantor BPN melaksanakan tata cara 

pengawasan dan pengendalian tanah pertanian tersebut dengan cara 

menerapkan apa yang telah ada dan ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang 

dalam Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 18 tahun 2016 tentang 

pengendalian tanah pada Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu: 
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(1) Pemilik tanah pertanian perorangan wajib mengusahakan dan 

memanfaatkan tanah nya secara efektif sesuai dengan peruntukan nya, 

paling lama enam (6) sejak diterbitkan haka atas tanah 

(2) Dalam hal pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

mengusahakan atau memanfaatkan tanah nya dapat bekerjasama dengan 

pihak lain berdasarkan perjainjian tertulis  

(3) Pihak lain yang dimaksud pada ayat (2) harus mengusahakan dan 

memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan nya 

(4) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dinberikan 

hak pakai dengan jangka waktu tertentu diatas hak milik sesuai dengajn 

perjanjian dan dapat dibebani dengan hak tanggungan dan Pasal 10 Ayat 

(1), (2) dan (3) yaitu: 

(1) Badan Hukum yang memiliki tanah pertanian wajib mengusahakan 

dan memanfaatkan tanah nya sesuai dengan peruntukan nya, paling 

lama enam (6) bulan sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah 

(2) Dalam hal badan hukum dalam jangka waktu sebagai mana 

dimaksud pada ayat (1) todak dapat mengusahakan atau 

memanfaatkan tanah nya dapat bekerja sama dengan pihak lain 

berdasarkan perjanjian tertulis 

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengusahakan 

dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan nya 

Kemudian dalam melakukan penindakan Tanah Absentee/Guntai pihak 

BPN juga menerapkan apa yang telah ada yang terdapat pada dalam 
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Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia No 18 tahun 2016 tentang pengendalian tanah 

pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu: 

(1) Pemilik tanah pertanian yang tinggal diluar kecamatan tempat letak 

tanah dalam waktu enam (6) bulan sejak tanggal perolehan hak harus: 

a. Mengalihkan hak atas tanah nya kepada pihak lain yang 

berdomisili di Kecamatan letak tanah tersebut: atau  

b. Pindah ke kecamatan letak tanah tersebut 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak 

terpenuhi, hak atas tanah nya hapus dan tanah nya dikuasai langsung 

oleh negara 

(3) Pemilik tanah yang tanah nya jatuh kepada negara sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (2) diberikan ganti kerugian yang layak  

(4) Hapusnya hak atas tanah dan pemberian ganti kerugian dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

J. Tinjauan Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah 

semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi 

menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2002) sangat tergantung pula dari 

beberapa faktor, antara lain: 

a. Hukumnya.  
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Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak 

boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat 

haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan 

undangundang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta 

undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. 

b.   Penegak hukum 

Yakni pihakpihak yang secara langsung terlibat dalam bidang 

penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan 

tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan 

profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta 

dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. 

c. Masyarakat 

Yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan 

memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku 

dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi 

kehidupan masyarakat. 

d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

Sarana atau fasilitas`tersebut mencakup tenaga manusia yang 

terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 
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keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan 

fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan 

penegakan hukum. 

e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya 

Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang 

dianggap buruk sehingga dihindari
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