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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION IN DETERMINING THE MAXIMUM AND 

MINIMUM BOUNDARY OF FARMLAND IN NATAR SUBDISTRICT, 

SOUTH LAMPUNG REGENCY 

By 

ADJI STYAWAN 

Constitution No. 5 1960 is about Basic Principal of Agrarian Law (UUPA), in 

section 17 subsection (1) explains that the maximum and minimum boundary of 

farmland that one family can be had and owned, the purpose of this article that is 

not detrimental to the public interest and fairness to land owners. The Law of 

realization the UUPA is come up in Constitution No. 56 Prp 1960 about the 

Determining Farmland Width. In South Lampung 479 inhabitants population 

density/Km
2
 thus under section 1 subsection (2) belongs to the very solid so the 

maximum limit specified is 5 hectares for rice and 6 hectares for dry land. 

However, there are still several Sub Natar party that controlled the land exceeds 

the limits of the maximum. The problems are: (1) How is the implementation in 

determining the maximum and minimum boundary of farmland? (2) What factors 

do inhibit the implementation in determining the maximum and minimum 

boundary of farmland? 

The approaches used in this research are normative approach and empirical 

approach. The data used are primary and secondary data. The collected data are 

processed and served in description form, and then the data are analyzed 

qualitatively and last, we can take conclusion. 

Based on the research, the implementation in determining the maximum and 

minimum boundary of farmland in Natar Subdistrict does not run well. In South 

Lampung 479 inhabitants population density/Km
2
 thus under section 1 subsection 

(2) Constitution No. 56 Prp 1960 belongs to the very solid so the maximum limit 

specified is 5 hectares for rice and 6 hectares for dry land, there are 3 from 12 

respondent participants who own farmland over the maximum boundary. The 

current description can not be apply solid or whether an area because it does not 

fit with the current population. The inhibiting factors in determining the maximum 

and minimum boundary of farmland are the society itself with their existing rule, 

motivation to split farmland, and there is no system to monitor the farmland 

governance from Land Affairs Office. 

The Government need to review the Constitution No. 56 Prp in 1960. Land affairs 

office should monitor the farmland governance so that in the future the 



implementation in determining the maximum and minimum boundary of farmland 

can run well and can be monitored well by land affairs office. 

Keywords: Implementation, Farmland, Maximum and Minimum Boundary. 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS LUAS MAKSIMUM DAN 

MINIMUM TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN NATAR  

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

 

ADJI STYAWAN 

 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA), dalam Pasal 17 ayat (1) menyatakan tentang batas maksimum 

dan minimum tanah pertanian yang boleh dimiliki dan dikuasai oleh satu 

keluarga, tujuan pasal ini yaitu agar tidak merugikan kepentingan umum dan 

keadilan bagi pemilik tanah. Peraturan pelaksanaan UUPA di keluarkan Undang-

Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Di 

Lampung Selatan kepadatan penduduk 479 jiwa/Km
2
 sehingga berdasarkan Pasal 

1 ayat (2) tergolong sangat padat sehingga batas maksimum yang ditetapkan 

adalah 5 hektar untuk sawah dan 6 hektar untuk tanah kering. Akan tetapi di 

Kecamatan Natar masih terdapat beberapa pihak yang menguasai tanah melebihi 

batas maksimum tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan 

penetapan batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian? dan apasaja yang 

menjadi faktor penghambat pelaksanaan penetapan batas maksimum dan 

minimum tanah pertanian? 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, 

kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penetapan batas luas 

maksimum dan minimum tanah pertanian di Kecamatan Natar tidak terlaksana 

dengan baik. Di Kabupaten Lampung Selatran dengan kepadatan penduduk 479 

jiwa/Km
2
 didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp 

Tahun 1960 batas maksimum kepemilikan tanah pertanian adalah 5 hektar untuk 

sawah dan 6 hektar tanah kering, akan tetapi di masyarakat ada 3 dari 12 orang 

responden yang menguasai tanah kering melebihi batas maksimum. Uraian 

tersebut saat ini tidak dapat di terapkan padat atau tidaknya suatu daerah karena 

sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah penduduk saat ini. Faktor penghambat 

terlaksananya penetapan batas maksimum dan minimum tanah pertanian adalah 

masyarakat awam dengan aturan yang ada, dorongan untuk memecah tanah 



pertanian, tidak adanya sistem untuk mengawasi penguasaan tanah dari Kantor 

Pertanahan. 

 

Pemerintah perlu mengkaji ulang Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960. 

Kantor pertanahan perlu melakukan pengawasan terhadap penguasaan tanah 

pertanian sehingga kedepan pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan 

minimum tanah pertanian dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipantau dengan 

baik oleh kantor pertanahan. 

Kata kunci: Pelaksanaan, Tanah Pertanian, Batas Maksimum dan Minimum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduk 

Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga tanah pertanian 

sangat penting nilainya, maka tanah pertanian perlu diatur keberadaannya 

agar tidak dikuasai secara besar-besaran oleh sebagian pihak saja. Tanah 

pertanian berhubungan erat dengan landreform. Landreform merupakan 

pengaturan pemilikan tanah pertanian oleh masyarakat. Landreform meliputi 

perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-

gubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. 

 

Program landreform sangat ditentukan oleh kondisi dari suatu negara, sebab 

landreform merupakan sasaran atau target yang harus diwujudkan oleh 

pemerintah suatu negara. Program landreform di Indonesia meliputi:
1
  

a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah 

b. Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai 

                                                           
1
 Supardi.2007.Hukum Agraria. Jakarta:Sinar Grafika 2007.hlm. 203 



2 
 

 
 

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 pengaturan bagi hasil 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. 

 

Tujuan landreform di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, 

yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.
2
 Secara khusus 

landreform bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani 

penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil 

dan makmur. 

 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kemudian sebagai pelaksana dari ketentuan diatas dipertegas dalam Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Berkaitan dengan 

kewenangan negara di Pasal 2 tersebut, maka pemanfaatan tanah harus 

                                                           
2
 Susi Margareta.2013.Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara Absente oleh PNS dengan 

Berlakunya PP No. 4 Tahun 1977 di Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan 

Timur.Jurnal.Yogyakarta:Universitas Atma Jaya.hlm.4 



3 
 

 
 

dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang maupun 

generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUPA, diatur untuk tidak merugikan kepentingan 

umum maka pemilikan tanah dan penguasaan tanah yang melampaui batas 

tidak diperkenankan. Kemudian Pasal 17 ayat (1) UUPA menentukan tentang 

batas maksimum dan minimum tanah pertanian yang boleh dimiliki dan 

dikuasai oleh seseorang atau suatu keluarga, baik dengan hak milik, hak 

gadai, hak sewa dan hak-hak lainnya. Ketentuan ini di maksudkan agar 

seseorang dapat memiliki atau menguasai tanah pertanian tidak melebihi atau 

kurang dari ketentuan luas maksimum dan minimum, sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup bagi para petani.
3
 

 

Dengan adanya pengaturan yang telah disebutkan diatas dan berdasarkan 

permasalahan yang ada dimasyarakat pemerintah menyusun Undang-Undang 

No. 56 (Prp) tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam 

undang-undang ini pemerintah menetapkan batas minimum dan maksimum 

kepemilikan tanah pertanian. Ditetapkannya batas maksimum kepemilikan 

tanah pertanian, supaya tidak terjadi monopoli penguasaan tanah pertanian 

pada satu orang. 

 

Ditetapkannya luas minimum kepemilikan tanah pertanian oleh pemerintah 

memiliki tujuan seperti tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang No. 56 

(Prp) tahun 1960 yakni setiap petani sekeluarga supaya memiliki tanah 

                                                           
3
 Dian Ekaningsih.2003. “Pemecahan Tanah Pertanian di Bawah Batas Minimum Melalui Jual 

Beli di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah”. Tesis. Semarang:Universitas 

Diponegoro. hlm. 2 
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pertanian minimum dua hektar. Penetapan batas minimum ini memiliki tujuan 

supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk 

mencapai taraf penghidupan yang layak. 

 

Sehubungan adanya penetapan batas minimum dua hektar maka berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960 menyatakan 

bahwa “pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian karena 

pewarisan, dilarang apabila hak itu mengakibatkan timbulnya atau 

berlangsungnya pemilikan tanah yang lusanya kurang dari dua hektar. 

Larangan tersebut tidak berlaku jika penjual hanya memiliki bidang tanah 

yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus”. 

Penetapan batas minimum ini tidak berarti, bahwa orang-orang yang 

mempunyai tanah kurang dari batas yang ditetapkan akan dipaksa untuk 

melepaskan tanahnya, karena penetapan tersebut dilakukan untuk mencegah 

pemecahan tanah lebih lanjut sehingga hal tersebut menjauhkan dari usaha 

untuk mempertinggi taraf hidup petani. 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960, pada pasal 1 ayat 2 

mengatur tentang batas maksimum kepemilikan tanah yang berbunyi “dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, 

maka luas maksimum ditetapkan adalah jika di daerah tidak padat  maka 

batas maksimumnya yaitu 15 hektar pada persawahan dan 20 hektar pada 

tanah kering, di daerah kurang padat batas maksimumnya yaitu 10 hektar 

pada persawahan dan 12 hektar pada tanah kerin, di daerah cukup padat batas 

maksimumnya yaitu 7.5 hektar pada persawahan dan 9 hektar pada tanah 
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kering, di daerah sangat padat batas maksimumnya yaitu 5 hektar pada 

persawahan dan 6 hektar pada tanah kering. Jika tanah pertanian yang 

dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas 

maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan 

menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah 

yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, 

bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 

hektar. 

 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menyatakan bahwa 

pemilik tanah yang melebihi batas maksimum diberi kesempatan untuk 

mengajukan usul kepada Mentri Agraria, mengenai bagian-bagian mana dari 

tanahnya yang ia inginkan tetap menjadi miliknya. Kemudian berdasarkan 

Pasal 6 ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemilik tanah tersebut 

besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang 

bersangkutan, atas dasar perhitungan hasil bersih rata-rata selama 5 tahun 

terakhir yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya. 

 

Kepadatan penduduk tiap kilometer persegi untuk menentukan penguasaan 

tanah pertanian ditiap daerah yaitu: untuk kepadatan sampai 50 orang/Km
2
 

tergolong daerah tidak padat, untuk 51 sampai 250 orang/Km
2
 tergolong 

daerah kurang padat, untuk 251 sampai 400 orang/Km
2
 tergolong daerah 

cukup padat, dan untuk 401 orang/Km
2
 keatas tergolong daerah yang sangat 

padat. 
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Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960 mengatur 

bahwa pihak-pihak yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya 

melebihi batas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas 

seluruh atau sebagian tanah tersebut kecuali dengan izin Kepala Agraria 

Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun setelah tahun 1967 

terjadi perubahan pengenaan izin dan ruang kebebasan memindahkan hak atas 

tanah, yaitu izin pemindahan hak sudah tidak berfungsi lagi sebagai 

instrumen kesuksesan program landreform, namun dikaitkan dengan 

kepentingan politis dan ekonomi pemerintah. Kemudian pemerintah 

cenderung melonggarkan kontrolnya dengan memberi kebebasan terjadinya 

pemindahan hak atas tanah tanpa izin, terutama yang mempunyai pengaruh 

terhadap pembangunan ekonomi.
4
 

 

Jika sebelumnya, setiap pemindahan hak atas tanah apapun statusnya harus 

ada izin pemindahan hak, namun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral 

Agraria Departemen Dalam Negri No.BA.11/38/70 tertanggal 7 November 

1970 prihal Permendagri No.Sk.59/DDA1/1970, tidak setiap pemindahan hak 

atas tanah diperlukan izin. Di sini pemerintah telah melonggarkan izin 

pemindahan hak sehingga tidak ada kontrol dari pemerintah terhadap 

pemindahan hak atas tanah yang mengakibatkan banyak pemindahan hak atas 

tanah yang tidak di ketahui pemerintah sehingga banyak penguasaan tanah 

besar-besaran sehingga tidak berjalannya program landreform. 

                                                           
4
 FX. Sumarja.2015. Politik Hukum Larangan Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing 

Untuk Melindungi Hak-Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia. Disertasi. 

Semarang:Universitas Diponegoro. hlm. 415 
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Sekarang ini luas lahan pertanian semakin sedikit namun jumlah manusia 

yang semakin banyak yang mengakibatkan kebutuhan akan tanah meningkat. 

Sehingga membuat semakin bertambahnya lahan pertanian yang di jadikan 

sebagai pemukiman. Selain itu penguasaan lahan pertanian secara besar-

besaran di Indonesia masih ada sampai dengan saat ini. Akibatnya harga 

tanah meningkat, hal ini membuat pihak-pihak yang mempunyai tingkat 

kesejahteraan lebih akan menginvestasikan kekayaannya dengan mempunyai 

lahan pertanian. Disinilah terjadi penguasaan tanah pertanian besar-besaran. 

Selain itu bagi masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah, tidak 

mempunyai kesempatan untuk menguasai lahan pertanian atau tanah 

pertanian sesuai batas minimum tanah pertanin.  

 

Di Kecamatan Natar saja saat ini banyak sekali pihak-pihak yang menguasai 

lahan pertanian di bawah batas minimum kepemilikan tanah pertanian dan 

ada juga pihak-pihak yang menguasai lahan pertanian di atas batas 

maksimum yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut 

terlihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 

2014 mencapai 479 jiwa/Km
2
.
5
 Kepadatan tersebut jika didasarkan pada Pasal 

1 ayat (2) Undang-Undang No. 56 (Prp.) Tahun 1960 tergolong wilayah yang 

sangat padat sehingga batas maksimum untuk sawah 5 hektar dan untuk tanah 

kering adalah 6 hektar. Kemudian fakta di masyarakat di Kecamatan Natar 

terdapat beberapa pihak yang menguasai lebih dari 6 hektar tanah kering baik 

dengan hak milik, hak gadai, hak sewa, ataupun hak lainnya. Hal tersebut 

                                                           
5
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan dalam angka 2015 



8 
 

 
 

bertentangan dengan pengaturan yang berlaku terutama dalam Pasal 1 ayat 

(2) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 56 (Prp) 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian. Sedangkan tujuan di keluarkannya Undang-Undang tersebut 

untuk mengatasi supaya tidak terjadi monopoli penguasaan tanah di 

masyarakat sehingga tidak merugikan kepentingan umum dan dapat 

terselenggaranya pemerataan kesejahteraan. 

 

Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian sekripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan Penetapan Batas Luas Maksimum Dan Minimum 

Tanah Pertanian Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka beberapa pokok 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan minimum 

tanah pertanian di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

b. Apasaja yang menjadi faktor penghambat  pelaksanaan penetapan batas 

maksimum dan minimum tanah pertanian di Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan 

minimum tanah pertanmian 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam pelaklsanaan 

penetapan batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian 

 

Manfaat dari penulisan sekripsi ini antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Bagi peneliti, sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum 

sehingga dapat menunjang kemampuan individu serta dapat 

mengetahui batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah 

pertanian 

2) Bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya 

menambahkan pengetahuan terhadap pelaksanaan penetapan batas 

luas maksimum dan minimum tanah pertanian 

3) Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian 

berikutnya 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi masyarakat umum dan peneliti khususnya dapat mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan 

minimum tanah pertanian 

2. Bagi peneliti dan masyarakat memberitahu lebih jelas tentang faktor 

penghambat yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dan 

memberikan solusi agar terlaksananya penetapan batas luas 

maksimum dan minimum tanah pertanian 

3. Dapat menjadi masukan pada pemerintah dalam hal ini pengambilan 

kebijakan di dalam pelaksanaan penetapan luas lahan pertanian pada 
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umumnya dan di dalam pembuatan kebijakan hukum pertanian 

selanjutnya 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan akan tetapi pencarian data dilakukan dengan pengambilan sampel 

yang diambil di tiga desa yang terletak di Kecamatan Natar yaitu Desa 

Sukadamai, Desa Bandarjo, dan Desa Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan 
Natar

Desa 
Sukadamai

Desa 
Bandarejo

Desa Pancasila
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Pengertian Pelaksanaan 

 

Menurut kamus besar bahasa indonesia pelaksanaan adalah proses, cara, 

perbuatan melaksanakan atau perbuatan membandingkan. Dari pengertian 

tersebut kata pelaksanaan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses atau 

cara dalam penetapan batas luas minimum dan maksimum tanah pertanian. 

 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa 

diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan 

sebagai evaluasi. Sedangkan menurut Browne dan Wildavsky pelaksanaan 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
6
 

 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 

                                                           
6
 Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. RajaGrafindo 

Persada. hlm. 70 
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siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan 

tidak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun oprasional atau 

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 

telah ditetapkan semula. 

 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus 

sejalan dengan kondisi yang ada, baik di lapangan maupun di luar lapangan. 

Pemerintah dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur-unsur disertai 

dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 

 

2.2.Pengertian Tanah Pertanian 

 

Dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu 

pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh undang-undang pokok 

agraria. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA. 

 

Secara bahasa tanah adalah bumi, dalam arti permukaan bumi atau lapisan 

bumi yang paling diatas sekali, dan pertanian adalah prihal yang bertalian 

dengan tanam-menanam atau mengusahakan tanah dengan tanam-menanam.
7
 

Jadi berdasarkan pengertian tanah dan pertanian di atas tanah pertanian 

adalah lapisan permukaan bumi teratas yang digunakan untuk bercocok tanam 

                                                           
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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atau kegiatan tanam-menanam oleh manusia. Sedangkan dalam arti yang lain 

tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi 

yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat 

fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan 

manusia dan mahluk hidup lainnya.  

 

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak Memberikan penjelasan 

apakah yang dimaksud dengan tanah pertanian, sawah, dan tanah kering. 

Berhubungan dengan itu dalam Instruksi Bersama Mentri Dalam Negri dan 

Otonomi Daerah dengan Mentri Agraria tanggal 5 Januari Tahun 1961 

Nomor: Sekra/9/1/12 diberikan penjelasan sebagai berikut: yang dimaksud 

dengan tanah pertanian adalah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk 

perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang 

dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada 

umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang selain 

tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri 

rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang 

menentukan berapa luas bidang yang dianggap halaman rumah dan berapa 

yang merupakan tanah pertanian.
8
  

 

Pengertian tanah pertanian menurut hukum agraria adalah semua tanah yang 

menjadi hak orang selain tanah untuk perumahan dan perusahaan, yang 

termasuk tanah pertanian ialah semua tanah perkebunan, tambak untuk 

                                                           
8
 Boedi Harsono.2008.Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.Jakarta:Djambatan. hlm. 358 
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perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang 

dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.
9
 

 

2.3.Landreform 

 

Secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa inggris, yaitu: land, 

yang artinya tanah dan reform artinya perubahan, perombakan. Landreform 

berarti perombakan terhadap setruktur pertanahan, akan tetapi sebenarnya 

yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan 

pertanahan , melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan 

manusia berkenaan dengan tata guna meningkatkan penghasilan petani.
10

 

 

Pengertian landreform menurut Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria 

adalah pengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai dengan 

pengertian landreform yang dirumuskan oleh FAO, yaitu suatu program 

tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan 

penghalang-penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari 

kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan.
11

 

 

Dalam pengertian landreform menurut UUPA mencakup tiga masalah pokok, 

yaitu:
12

 

a. Perombakan dan pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan 

atas tanah. Tujuannya yaitu melarang adanya groot ground bezit, 

                                                           
9
 Kamus Hukum 

10
 Dian Ekaningsih.2003.“Pemecahan Tanah Pertanian di Bawah Batas Minimum Melalui Jual 

Beli di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah”.Tesis. Semarang:Universitas 

Diponegoro. hlm. 10 
11

 Dian Ekaningsih...,ibid.,hlm. 12 
12

 Urip Santoso.2012.Hukum Agraria. Jakarta:Kencana Penanda Media Groub. hlm. 207 
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pemilikan tanah yang melampaui batas, sebab hal yang demikian akan 

merugikan kepentingan umum. 

b. Perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan atas tanah atau 

disebut landuse planning. 

c. Penghapusan Hukum Agraria Kolonial dan pembangunan Hukum Agraria 

Nasional. 

 

Landreform dalam arti luas adalah perencanaan persediaan, peruntukan dan 

penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. 

Sedangkan dalam arti sempit yaitu perombakan mengenai pemilikan dan 

penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan 

dengan pengusahaan tanah.
13

 

 

Asas-asas landreform terdapat didalam UUPA, yaitu:
14

 

a. Asas penghapusan tuan-tuan tanah besar 

b. Asas pembatasan luas maksimum dan/atau minimum tanah 

c. Asas kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif atas 

tanah pertanian 

 

Landreform lebih merupakan sebuah alat perubahan sosial dalam 

perkembangan eoknomi, selain merupakan manifestasi dari tujuan politik, 

kebebasan dan kemerdekaan suatu bangsa. Pelaksanaan konsep Landreform 

merupakan upaya yang dilakukan setiap Negara untuk melakukan perubahan 

                                                           
13

 Kamus hukum 
14

 Urip Santoso..., Op. Cit., hlm. 208 
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dalam proses pemilikan atas tanah.
15

 Tujuan landreform yang 

diselenggarakan di indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan 

taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat 

untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila.
16

 

 

Tujuan landreform di Indonesia dalam pidato Menteri Agraria Sadjarwo 

tanggal 12 september 1960 yang mengantarkan RUU Pokok Agraria di muka 

sidang Pleno DPR-GR, yaitu:
17

 

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 obyek (maksudnya: alat) pemerasan; 

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

warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi 

sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privaat bezit, yaitu 

hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-

temurun, tetapi berfungsi sosial; 

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 setiap 

                                                           
15

 Supardi..., Op. Cit., hlm. 202 
16

 Perangin Effendi.1994. Hukum Agraria di Indonesia. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. hlm. 

122 
17

 Boedi Harsono.2008..., Op. Cit., hlm. 365 
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keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki ataupun wanita. 

Dengan demikian mengikis pula sistem libralisme dan kapitalisme atas 

tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomis 

lemah; 

e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya 

pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koprasi dan 

bentuk gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang 

merata dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus 

ditujukan kepada golongan tani. 

 

Tujuan landreform secara umum yaitu:
18

  

1. Tujuan sosial ekonomi 

a. Memperbaiki keadilan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak 

milik, memberi fungsi sosial pada hak milik; 

b. Memperbaiki produksi nasional, khusus sektor pertanian guna 

mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. 

2. Tujuan sosial politik 

a. Mengakhiri sistem pertuantanahan dan menghapus pemilikan secara 

luas; 

b. Mengadakan pembagian yang adil akan sumber-sumber penghidupan 

rakyat tani berupa tanah agar ada pembagian hasil yang merata pula. 

3. Tujuan mental psycologis 

a. Meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan memberi 

kepastian hak mengenai pemilikan tanah. 

                                                           
18

..........., 2007.  Jurnal Iptek Pertanahan Kajian Informasi Data Pertanahan.Vol. VII No. 2. 

Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI. hlm. 29 
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b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan 

penggarapnya. 

 

Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya 

pertanian yang intensif, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil. 

Program Landreform di Indonesia meliputi : 

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah 

2. Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai 

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

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

tanah-tanah negara 

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

digadaikan 

5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian 

6. Penetapan luas minimum kepemilikan tanah pertanian disertai larangan 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan 

pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau 

kecil.
19

 

 

2.4.Izin Pemindahan Hak Atas Tanah 

 

Peran negara pada bidang perizinan pemindahan hak sejalan dengan semangat 

liberalis dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Liberalisasi menunjuk pada 

pemberian kebebasan kepada setiap orang untuk menguasai dan memiliki 

tanah sesuai dengan kemampuan yang dipunyai. Ketentuan perundang-

                                                           
19

 Supardi..., Op. Cit., hlm. 203 
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undangan di bidang pertanahan mengarah semakin bebasnya mekanisme 

pemindahan hak atas tanah. Kebijakan ini diambil agar setiap orang dapat 

secara lebih mudah memperoleh dan menguasai yang diinginkan sesuai 

dengan kemampuannya, tanpa perlu dikontrol oleh Pemerintah. Menurut 

Ismail kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan 

usaha yang dilakukan bagi badan hukum serta tujuan yang dapat mendukung 

pemberian kontribusi prestasi bagi orientasi kebijakan pembangunan 

ekonomi.
20

 

 

Keharusan adanya izin pada setiap pemindahan hak atas tanah tersebut 

sejalan dengan makna izin secara sempit seperti yang dikemukakan oleh 

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, bahwa izin adalah pengikatan-pengikatan 

pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 

undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 

menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur 

tindakan-tindakan yang oleh undang-undang tidak seluruhnya dianggap 

tercela.
21

 

 

Didalam UUPA diatur bahwa setiap orang dengan batasan tertentu 

diperkenankan dan tidak dilarang untuk melakukan pemindahan hak atas 

tanah. Artinya pemindahan hak yang bebas terbatas. Tidak diinginkan 

pemindahan hak berakibat buruk, yaitu tanah jatuh pada subjek hak yang 

tidak berhak (orang asing), ataupun luas tanah yang dimiliki menjadi kurang 

                                                           
20

 FX. Sumarja..., Op. Cit., hlm. 409 
21

 Ridwan HR.2013.Hukum Administrasi Negara.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.hlm. 199 
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dari batas minimal. Guna mengurangi dampak negatif pemindahan hak atas 

tanah perlu diawasi dengan instrumen lembaga perizinan. 

 

Pembatasan terhadap kebebasan pemindahan hak atas tanah diantaranya 

diatur dalam Pasal 4 UU No.  56 Prp. 1960, bahwa orang atau orang-orang 

sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas 

maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau 

sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin Kepala Agraria Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan.  

 

Izin pemindahan hak atas tanah pada periode 1960-1966 diharuskan. Setiap 

pemindahan hak atas tanah apapun, tanpa memperhatikan baik luas dan 

jumlah bidang tanah yang sudah dipunyai oleh pihak penerima pemindahan 

maupun jenis tanahnya diharuskan mendapat izin pejabat yang berwenang. 

Peraturan Mentri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan 

Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah  (PMA 14/1961), mengatur 

bahwa izin pemindahan hak merupakan bagian dari Landreform. Artinya 

lembaga izin dimaksudkan untuk mencegah tidak dilanggarnya ketentuan 

yang terkait dengan bidang landreform yang mengakibatkan gagalnya proses 

pemerataan pemilikan tanah. Hal ini mengakibatkan tidak ada celah yang 

dapat digunakan oleh siapapun untuk menerobos ketentuan landreform.
22

 

 

Setelah tahun 1967, terjadi perubahan berkenaan dengan fungsi izin dan 

ruang kebebasan memindahkan hak atas tanah, yaitu:
23
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a) Izin pemindahan hak sudah tidak lagi berfungsi sebagai instrumen 

kesuksesan program landreform, namun dikaitkan dengan kepentingan 

politis dan ekonomi pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa tanah 

bukan hanya terkait dengan persoalan yuridis saja namun juga terkandung 

potensi-potensi yang dapat berpengaruh terhadap kondisi politik dan 

perekonomian Negara. 

b) Pemerintah cenderung memperlonggar kontrolnya dengan memberi 

kebebasan terjadinya pemindahan hak atas tanah tanpa izin, terutama 

yang tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pembangunan 

ekonomi. Sebaliknya terhadap pemindahan hak atas tanah yang 

berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan ekonomi tetap diharuskan 

adanya izin pemindahan. 

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Agraria Dalam Negeri 

No.BA.11/38/70 tertanggal 7 Nopember 1970 perihal Permendagri No.Sk. 

59/DDA1/1970, tidak setiap pemindahan hak atas tanah diperlukan izin. 

Pemindahan hak atas tanah yang masih diperlukan izin adalah: 1) hak milik 

tanah pertanian; 2) hak milik tanah bangunan dan HGB (kalau perorangan: 

termasuk istri/suami dan anak-anak yang menjadi tanggungannya) sudah 

mempunyai 5 bidang tanah atau lebih; 3) hak guna bangunan atas tanah 

negara, jika dilakukan kepada badan hukum; 4) hak guna usaha; 5) hak pakai 

tanah Negara, jika dilakukan kepada orang asing atau badan hukum. Di sini 
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pemerintah telah memperlonggar izin pemindahan hak. Tidak semua 

pemindahan hak atas tanah diperlukan izin.
24

 

 

Nurhasan Ismail menguraikan bahwa pemerintah melonggarkan izin 

pemindahan hak didasarkan pada pertimbangan yuridis, politis dan ekonomis. 

Pertimbangan yuridis adalah mencegah terjadinya pemindahan hak atas tanah 

yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah orde baru yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan politis adalah 

mencegah munculnya konflik yang bersumber dari pemindahan hak atas 

tanah yang akan menggangu keberlangsungan rezim penguasa dan 

mengarahkan agar pemindahan hak atas tanah tidak menimbulkan gangguan 

sosial politik. Pertimbangan ekonomis yaitu mendorong agar pemindahan itu 

dapat dilakukan memberikan kontribusi prestasi terhadap peningkatan 

produksi pangan dan perkebunan serta industri dan perumahan. Juga 

mencegah terjadinya penguasaan tanah yang bersifat spekulatif yang hanya 

akan menghambat penggunaan tanah sebagai faktor produksi yang lebih 

produktif.
25

 

 

Perkembangan izin pemindahan hak atas tanah sejalan dengan semangat 

liberalisasi terutama setelah Indonesia memasuki era Globalisasi tahun 

1990’an yang menurut kegiatan ekonomi termasuk penguasaan sumberdaya 

tanah sebagai faktor produksi diserahkan pada mekanisme pasar. Kontrol 

pemerintah terhadap peralihan hak melalui Izin Pemindahan lebih 

diperlonggar lagi. Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf 
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e PP No. 24 tahun 1997 yang mengatur bahwa PPAT dilarang membuat akta 

jika untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin 

Pejabat dan instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan 

menurut undang-undang yang berlaku. Atas dasar itulah Pasal 98 ayat (1) 

Permennag/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 

No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa dalam 

rangka pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas tanah dan 

mendaftarnya tidak diperlukan izin pemindahan hak, kecuali dalam hal: a) 

pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik atas Suatu 

Rumah Susun yang didalam sertifikatnya dicantumkan tanda yang 

menandakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan apabila 

telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang; b) pemindahan atau 

pembebanan hak pakai atas tanah negara.
26

 

 

Berdasarkan Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 pemerintah telah 

menambah fungsi kontrolnya, sehingga peralihan hak atas tanah yang tidak 

diharuskan adanya Izin Pemindahan Hak menjadi berkurang, yakni: 1) Hak 

milik baik atas tanah pertanian maupun pekarangan yang diperoleh oleh 

perorangan; 2) HGB baik yang dipunyai perorangan maupun badan hukum; 

dan 3) hak pakai atas tanah pekarangan atau bangunan yang diperoleh dari 

Negara baik yang dipunyai oleh WNI dan WNA maupun yang dipunyai oleh 

badan hukum. 
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Pelepasan fungsi kontrol pemerintah terhadap peralihan hak milik, HGB, dan 

hak pakai tanah pekarangan tersebut mengisyaratkan ketidak tertarikan lagi 

pemerintah terlibat langsung melakukan pengawasan terhadap ketentuan 

larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Pemerintah tidak mau 

lagi menggunakan kekuasaan kontrolnya untuk mencegah terjadinya 

pemilikan tanah kepada yang tidak berhak (orang asing), bahkan sekalipun 

mengarah pada penguasaan yang bersifat penyelundupan hukum dan 

spekulatif untuk hak milik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 

UUPA. 

 

Pelepasan kontrol oleh Pemerintah tersebut menurut Nurhasan Ismail 

kemudian diikuti dengan pembentukan Self-Control System. Self-Control 

System adalah kontrol yang dijalankan oleh warga masyarakat terutama oleh 

penerima peralihan hak dengan cara cukup membuat pernyataan bahwa 

peralihan tersebut tidak menimbulkan pemilikan tanah yang melampaui batas 

maksimum, tanah absentee atau subjek hak yang tidak berhak.
27

 

 

2.5.Penetapan Luas Maksimum Penguasaan Tanah 

 

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), 

maka perlu diadakan larangan yang membatasi pemilikan/penguasaan tanah 

yang melampaui batas. 
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Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Pasal 7 UUPA menyatakan : “Untuk tidak merugikan 

kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui 

batas tidak diperkenankan.” Kemudian dilanjutkan Pasal 17 UUPA yang 

merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 yakni : 

1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau 

minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam 

Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. 

2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini delakukan 

dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat. 

3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud 

dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, 

untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 

4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang 

akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara 

berangsur-angsur. 

 

Dari penjelasan di atas bahwa perlu diatur batasan luas maksimum tanah yang 

dimiliki oleh satu keluarga atau badan hukum. Tanah-tanah yang merupakan 

kelebihan dari batas ditentukan harus diberikan kepada Pemerintah dengan 

ganti kerugian yang selanjutnya tanah tersebut dibagikan kepada masyarakat 

yang membutuhkan.  

 

Luas maksimum tanah yang boleh dimiliki harus ditetapkan dengan suatu 

perundang-undangan. Namun, Undang-Undang Pokok Agraria tidak 

mengharuskan penetapan luas maksimum tanah yang boleh dimiliki dengan 

suatu undang-undang. Pemerintah dapat menetapkan dengan suatu peraturan 
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lain. Sedangkan pembagian tanah-tanah yang merupakan kelebihan dapat 

diatur melalui Peraturan Pemerintah.
28

 

 

Undang –Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: 

“seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu 

keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik 

miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang jumlahnya tidak melebihi 

batas maksimum sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini ayat (2).” Artinya 

yang menentukan tanah pertanian melampaui batas maksimum bukanlah 

terbatas pada tanah-tanah miliknya sendiri, melainkan keseluruhan tanah 

pertanian yang dikuasai, termasuk juga tanah-tanah kepunyaan orang lain 

yang dikuasai dalam hubungan gadai, sewa (jual tahunan) dan sebagainya.
29

 

 

Penetapan luas maksimum tiap-tiap tanah daerah kabupaten berbeda-beda 

dengan memperhatikan keadaan masing-masing dan faktor-faktor sebagai 

berikut:
30

 

1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi; 

2. Jenis-jenis dan kesuburan tanah (diadakan perbedaan antara sawah dan 

tanah kering diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak); 

3. Besar usaha tani yang sebaik-baiknya menurut kemampuan satu keluarga 

dengan mengerjakan beberapa buruh tani; 

4. Tingkat kemajuan pertanian sekarang ini. 
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2.6.Penetapan Luas Minimum Penguasaan Tanah 

 

Guna mempertinggi taraf hidup petani maka diberikan tanah garapan yang 

cukup luas. Pasal 17 UUPA mengatur sebagai berikut : 

1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau 

minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam 

pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.  

2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan 

dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.  

3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud 

dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, 

untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 

4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan 

ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-

angsur. 

 

 

Boedi Harsono juga mengatakan bahwa pemilikan tanah merupakan faktor 

utama dalam produksi pertanian diharapkan lebih merata dan dengan 

demikian pembagian hasilnya akan lebih merata serta mendorong ke arah 

kenaikan produksi pertanian.
31

 

 

Berhubung dengan itu, disusunlah UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Lahan Pertanian. Pasal 8 UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 

menyebutkan bahwa Pemerintah akan mengadakan usaha-usaha agar setiap 

petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimal 2 (dua) hektar. Menurut 

penjelasan, 2 (dua) hektar tanah pertanian yang dimaksud berupa sawah, tanah 

kering. Rata-rata luas tanah pertanian rakyat adalah 1,05 hektar untuk seluruh 

Indonesia.
32
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Pendekatan Masalah 

 

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka pendekatan masalah dalam 

penelitian ini akan dilakukan secara normatif dan empiris. 

1. Pendekatan secara Normatif 

Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum 

normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
33

 

2. Pendekatan secara Empiris 

Pendekatan secara empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di 

lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara 

observasi atau wawancara dengan informan dan responden yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. 

 

3.2.Sumber Data 

 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:
34
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1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 

Maksudnya yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan 

secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Selatan, camat Natar, Kepala Desa, dan masyarakat yang terlibat 

langsung dalam penguasaan tanah.  

2. Data sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dengan maksud untuk memperoleh arah 

pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari, mengutip, dan menelaah litelatur-litelatur yang menunjang 

peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber 

dari data sekunder adalah: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Undang-Undang No. 56 (Prp) 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian, PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Peraturan Presiden 

No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan Peraturan 

Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang. 

                                                                                                                                                               
34

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin.2012.Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet-6. Jakarta:PT 

RajaGrafindo Persada. hlm. 30 



30 
 

 
 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari 

literatur –literatur dalam hukum agraria. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup 

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. 

 

3.3.Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan pengumpulan data yang diperlukan, maka akan 

digunakan beberapa cara yaitu: 

a. Studi kepustakaan 

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan 

kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang 

berkaitan dengan penulisan sekripsi ini. 

b. Studi lapangan 

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan 

metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada narasumber. 

2. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, kemudian diproses dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing yaitu memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan 

maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam 

tahap ini, yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian 
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jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman 

data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

b. Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan dan 

menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian 

untuk kemudian ditarik kesimpulan. 

c. Sistematisasi yaitu mensistematiskan data dengan menyusun data 

menurut urutan masing-masing dari hasil penelitian yang telah 

sesuai dengan permasalahan. 

 

3.4.Analisis Data 

 

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan 

prihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. 

Dalam proses analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yakni 

rangkaian data yang telah disusun secara sistematik menurut klasifikasinya 

dengan memberi arti terhadap data tersebut menurut kenyataan yang 

diperoleh dilapangan dan disusun dalam uraian kalimat-kalimat sehingga 

menjadi benar-benar merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. 

Kemudian disusun suatu kesimpulan atas dasar jawaban tersebut dan 

selanjutnya disusun saran-saran untuk perbaikan atas permasalahan yang 

dihadapi.  

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang mendasar pada  kedua pokok 

permasalahan, sebagai berikut: 

 

1. Pelaksanaan penetapan batas luas tanah maksimum dan minimum tanah 

pertanian tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan batas 

maksimum di Kecamatan Natar yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

No. 56 Prp Tahun 1960 sesuai dengan kepadatan penduduk adalah 6 

hektar, akantetapi masih terdapat masyarakat yang menguasai tanah 

pertanian melebihi batas maksimum 6 hektar yang telah ditetapkan 

tersebut. 

  

2. Faktor penghambat pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan 

minimum tanah pertanian adalah ketidak tahuan aparat pemerintah dan 

masyarakat akan Undang-Undang  No. 56 Prp Tahun 1960, dorongan 

untuk memecah tanah menjadi bagian yang terlampau kecil, dan tidak 

adanya sistem untuk memantau kepemilikan tanah pertanian dalam satu 



79 
 

 
 

keluarga oleh Kantor Pertanahan sehingga penetapan batas luas 

maksimum dan minimum tanah pertanian tidak terlaksana dengan baik. 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Aparat pemerintah harus mengetahui Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 

1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

2. Perlu adanya pembaharuan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 yang 

disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk saat ini. 

3. Kantor Pertanahan perlu mempunyai data pertanahan yang lengkap untuk 

dapat mendeteksi berapa luas tanah yang dimiliki oleh suatu keluarga, 

apakah sudah memenuhi batas minimum luas tanah atau justru melebihi 

batas maksimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk 

mendapatkan data pertanahan yang kuat maka perlu adanya kerjasama 

yang baik antara Kantor Pertanahan dengan instansi terdekat masyarakat 

yaitu Kecamatan dan Kelurahan. 

4. Perlu sosialisasi kepada aparat pemerintah dan penduduk desa 
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