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D1A012346 

 

FAKULTAS HUKUM 
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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan larangan pemilikan 

tanah pertanian secara absentee dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian normatif empiris 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan 

larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee sudah tidak efektif, yang 

menjadi faktor terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee yaitu faktor 

hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor budaya masyarakat. Untuk itu  

pemerintah berupaya mengatasinya dengan melakukan penertiban administrasi 

dan penertiban hukum. Hendaknya pemerintah mengkaji ulang kebijakan larangan 

pemilikan tanah pertanian secara absentee dan perlu adanya kerja sama antara 

Badan Pertanahan Nasional dengan instansi terkait dalam upaya mengatasi 

pemilikan tanah pertanian secara absentee. 

Kata kunci : Pemilikan, Tanah Pertanian, Absentee 

 

Abstract 

The  Affektivity Prohibition Of  Farmland Ownership in  Absentee 

(The Study in the Sub District of Empang the Regency of Sumbawa) 

 

This study was conducted to investigate the implementation of the 

prohibition of farmland ownership in absentee and law strives action the 

government in the district of Empang the regency of Sumbawa. Type of research 

used is normative empirical. 

The research findings and discussion revealed that the use of application 

prohibition of farmland ownership in absentee is not effective, the factor of 

absentee farmland ownership in absentee by the legal factor, the law officer factor 

and the cultural society factor. Therefore government strives overcome with by 

doing an administration and legal control. The government should reexamine the 

police about the prohibition of farmland ownership in absentee and It is necessary 

to carry out cooperation between the National Land Officer with related 

contitutions  in striving overcome the ownership of farmland in absentee. 

Keywords :ownership, farmland, absentee. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Negara Indonesia adalah negara yang agraris dimana sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, baik itu sebagai petani pemilik 

tanah, petani penggarap maupun buruh tani. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

tanah memliki arti yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Atas dasar ketentuan 

pasal 33 ayat (3) UUD 1945 oleh Pemerintah mengeluarkan Undang-undang 

Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA. Salah 

satu aspek penting yang diundangkannya UUPA adalah dicanangkannya program 

landreform di Indonesia. salah satu programnya yaitu tentang larangan pemilikan 

tanah secara apa yang disebut “absentee” atau “guntai”,  

Pemilikan tanah pertanian secara absentee merupakan salah satu program 

landreform yang secara tegas dilarang oleh UUPA. Maksud dari pelarangan 

pemilikan tanah secara absentee ini adalah agar petani bisa aktif dan efektif dalam 

mengerjakan tanahnya sendiri, sehingga selalu produktif. Pasal 10 UUPA 

merupakan dasar/landasan bagi larangan pemilikan tanah pertanian secara 

absentee yang kemudian diatur dalam pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 

41 Tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 

Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti 

Kerugian, pada pasal 3a sampai dengan 3e. Pemilikan tanah pertanian secara 

absentee adalah pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya berada di luar 
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Kecamatan dimana letak tanah tersebut berada, tetapi larangan tersebut tidak 

berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal berbatasan Kecamatan tempat 

letak tanah tersebut. Pengecualian larangan pemilikan tanah pertanian secara 

absentee diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian 

Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri. Dan juga: a. 

Mereka yang menjalankan tugas Negara, b. Mereka yang sedang menunaikan 

kewajiban agama, dan  c. Mereka yang mempunyai alasan khusus yang dapat 

diterima oleh menteri agama.
1
 

Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, berdasarkan 

hasil pengamatan sementara yang dilakukan di Kecamatan Empang, pemilikan 

dan penguasaan tanah pertanian secara absentee masih ditemukan di Kecamatan 

Empang Kabupaten Sumbawa. Karena Kecamatan Empang adalah salah satu 

Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang paling subur tanah pertaniannya. 

Kondisi wilayah yang demikian itu membuat sebagian besar masyarakat 

Kecamatan Empang pada umumnya bekerja sebagai petani. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang      

akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan larangan 

kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Empang Kabupaten 

Sumbawa dan 2. Apakah upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah 

terkait dengan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan 

Empang Kabupaten Sumbawa.  

                                                             
1
Supriadi,  Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.125. 
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Penelitian ini bertujuan : a. mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan 

kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Empang Kabupaten 

Sumbawa dan b. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh 

Pemerintah terkait dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee 

di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum 

khususnya hukum pertanahan serta masyarakat pada umumnya mengenai 

pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee, dan b. Manfaat 

Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi 

maupun bagi para pihak mengenai larangtan pemilikan tanah pertanian secara 

absentee. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. 

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan yaitu dengan 

menelaah buku-buku, artikel, karya tulis lainnya. Selain itu wawancara juga 

merupakan salah satu bagian dari teknik pengumpulan bahan hukum, teknik 

pengumpulan data dikumpulkan dari data lapangan yaitu dengan wawancara dan 

observasi dan data kepustakaan yaitu dengan mengkaji perundang-undangan, dan 

karya tulis lainnya. Menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari 

responden dan informan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier.  

 



 
 

iv 

II. PEMBAHASAN 

 

 

Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di 

Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa 

Pelaksanaan penelitian berlokasi di Desa Gapit, Desa Boal, Desa Lamenta, 

Desa Ongko dan Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan 

jumlah responden yaitu sebanyak 24 orang responden. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 orang responden, yang 

mengerjakan dan menggarap sendiri tanah miliknya yaitu berjumlah 15 orang atau 

sekitar 62,5% dengan total luas tanah sebesar 8,2 Ha, sedangkan 9 responden atau 

sekitar 37,5%  lainnya mengerjakan sendiri tanah miliknya dengan bantuan orang 

lain dengan menggunakan sistem bagi hasil dan juga digadai dan tergantung 

kesepakatan para pihak dengan total luas tanah sebesar 7,3 Ha. Sehingga tanah 

yang mereka miliki tidak pernah terlantar dan selalu di kerjakan secara efektif, 

aktif dan selalu produktif.  

Dengan cara yang demikian tidak menyalahi aturan yang ada karena 

pengertian “aktif” dalam pasal 10 UUPA membolehkan pemilik tanah untuk 

menggunakan jasa tenaga kerja orang lain dalam penggarapan tanahnya, dan 

sebagaimana umumnya dibagi hasil dan digadai ataupun disewakan. 

Dan berdasarkan penelitian di lapangan pemilikan tanah pertanian secara 

absentee ini diakibatkan karena beberapa faktor antara lain : a. Faktor hukum, 

Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 dan pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 ( tambahan 

pasal 3a sampai dengan 3e ). Dalam pasal tersebut mengatur tentang adanya 
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larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. PP ini merupakan 

pelaksanaan dari pasal 10 UUPA yang menyatakan : 

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

tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau 

mengusahakan secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih 

lanjut dengan peraturan perundangan. 

(3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Pada kenyataannya peraturan ini adalah peraturan yang dibuat pada tahun 

1960-an dan disesuaikan dengan keadaan pada masanya dan pada kenyataan yang 

terjadi pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kehidupan 

masyarakat, khususnya yang terjadi di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan ini sudah tidak efektif lagi untuk 

dilaksanakan karena sudah tidak sesuai lagi dengan pola hidup masyarakat saat 

ini. b. Faktor Aparat atau Penegak Hukumnya, Keberadaan Camat dan Kepala 

Desa sangat membantu untuk terlaksananya aturan-aturan yang mengatur tentang 

tanah absentee di Wilayah Kecamatan Empang. Kurangnya kerja sama antara 

Aparat/Pejabat di Kecamatan dan Desa dengan Badan Pertanahan Nasional, 

sehingga aturan yang semestinya berjalan dengan efektif menjadi tidak efektif. 

Karena pada saat penulis melakukan penelitian masih ditemukan pemilik tanah 

yang bertempat tinggal di luar Kecamatan. Hal ini dikarenakan tidak konsistennya 

aparat penegak hukumnya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar 
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dalam melaksanakan peraturan tersebut. c. Faktor Budaya Masyarakat, 

Kebudayaan itu paling sedikit memiliki 3 (tiga) wujud, yaitu : 1. Wujud 

kebudayaan suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 

peraturan dan sebagainya. (wujud ide). 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. (wujud 

kelakuan atau sistem sosial). 3. Wujud kebudayaan benda-benda hasil karya 

manusia.
2
 

Dalam hal ini menurut penulis dan pengamatan selama melakukan 

penelitian kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya tanah absentee dari aspek 

kebudayaan karena adanya hibah dan pewarisan. Hibah adalah suatu hal yang 

lumrah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Empang 

karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Empang memberikan harta 

kepada anak-anaknya dengan hibah. Proses hibah ini terjadi ketika adanya 

perkawinan, dan yang akan menjadi harta warisan yaitu harta kekayaan yang 

belum di bagikan kepada anak-anaknya dimana harta tersebut merupakan harta 

orang tua semasa hidupnya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pemilikan 

tanah pertanian secara absentee. Dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, 

karena kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya 

didukung oleh adanya suatu tatanan karena dengan adanya tatanan inilah 

kehidupan menjadi tertib.
3
 Di dalam masyarakat ketertiban tentunya merupakan 

hal yang sangat diperlukan terutama untuk menciptakan kedamaian dalam 

kehidupan manusia. Untuk mencapai sebuah ketertiban perlu adanya kesadaran 

                                                             
2
 Koentjaraningrat, Antropologi Hukum, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 35. 

3
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 13. 
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hukum yang sangat erat kaitannya, karena hukum adalah alat untuk mengatur 

masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto
4
, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian 

terhadap apa saja yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau yang tidak 

baik, penilain terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya yaitu apakah 

hukum tadi adil atau tidak, karena masyarakat mengharapkan keadilan.  

Penilaian tersebut timbul karena manusia di dalam menentukan 

kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaannya. 

Indikator yang terdapat dalam kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ada 

4 macam, yaitu
5
 : a. Pengetahuan hukum, Seseorang mengetahui bahwa perilaku-

perilaku tertentu diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. 

Hal ini menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang 

diperbolehkan oleh hukum yang menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban, b. 

Pemahaman hukum, Seorang warga masyarakat memp[unyai pengetahuan dan 

pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya. c. Sikap 

hukum, Seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian 

tertentu terhadap hukum. Dan d. Perilaku hukum, Seseorang berperilaku sesuai 

dengan hukum yan berlaku. 

Dilihat dari masih ada pemilikan tanah pertanian secara absentee di 

Kecamatan Empang membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakatnya masih 

kurang. Faktor inilah yang paling banyak mengakibatkan terjadinya pemilikan 

tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Empang.  

                                                             
4
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, RajaWali 

Pers, Jakarta, 2001, hlm. 211. 
5
 Ibid, hlm. 212.  
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Jadi, berdasarkan data dan hasil wawancara yang penulis peroleh selama 

melakukan penelitian di Kecamatan Empang mengenai larangan pemilikan tanah 

pertanian secara absentee dapat dikatakan bahwa larangan tersebut sudah tidak 

Efektif lagi untuk dilaksanakan karena : a. Pemilik tanah yang bertempat tinggal 

di luar Kecamatan tempat letak tanahnya tersebut berada masih bisa atau dapat 

mengerjakan tanahnya secara aktif dan efektif, baik dikerjakan sendiri maupun 

dikerjakan dengan bantuan orang lain sehingga tanah tersebut tidak terlantar dan 

selalu produktif sehingga diperoleh hasil yang optimal. b. Dengan perkembangan 

teknologi komunikasi dan transportasi serta semakin canggihnya metode 

pertanian, jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi mereka untuk tidak 

mengerjakan sendiri tanahnya dengan efektif. Sehingga tanah yang mereka miliki 

selama ini tidak pernah ada yang sampai tidak digarap dan diurus oleh pemiliknya 

dan menjadi tanah yang terlantar. Sedangkan pemilik tanah yang tidak bisa 

mengerjakan sendiri tanahnya masih bisa secara aktif memantau perkembangan 

atas penggarapan tanahnya agar tidak menjadi terlantar. c. Peraturan yang 

mengatur tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah 

peraturan yang dibuat pada tahun 1960-an yang dimana peraturan ini masih 

berlaku dan belum diubah, aturan ini melarang pemilikan tanah pertanian yang 

pemiliknya bertempat tinggal diluar Kecamatan tempat letak tanahnya berada, 

sementara pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Empang pemilik tanah 

tidak hanya bertempat tinggal di laur Kecamatan bahkan tetapi ada yang 

bertempat tinggal di luar Kabupaten Sumbawa. Sehingga peraturan ini sudah tidak 

relevan lagi untuk dilaksanakan. 
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Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Pemerintah Terkait Dengan Larangan 

Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Kecamatan Empang 

Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee yang diatur dalam PP 

No. 224 tahun 1961 jo PP No. 41 tahun 1964 masih berlaku sampai dengan saat 

ini dan belum ada perubahan atasnya, dan tetap dilakasanakan sampai dengan 

sekarang, informasi ini diperoleh dari wawancara dengan Kasubsi Landreform 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa.
6
 Adapun upaya hukum yang pernah 

dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten Sumbawa Besar sebagai penegak hukum 

untuk mengatasi pelanggaran larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee 

tersebut menurut Pejabat Pengurus Tanah Absentee Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sumbawa
7
 adalah sebagai berikut : a. Melakukan penertiban administrasi, upaya-

upaya yang dilakukan melalui penertiban administrasi ini dengan jalan 

memperketat pengawasan pemindahan hak atas tanah pertanian serta pemberian 

ijin pemindahan hak tersebut. Di dalam memperketat pengawasan pemindahan  

hak, diharapkan para perangkat Desa dan Aparat Kecamatan berkewajiban 

membuat mutasi-mutasi tanah atau pemindahan hak atas tanah pertanian di 

wilayahnya masing-masing. Karena perangkat Desa dianggap lebih mengetahui 

secara langsung keadaan tanah di desanya beserta pemiliknya. 2. Penertiban 

Hukum, penertiban hukum bisa dilakukan dengan mengadakan penyuluhan 

hukum secara terarah dan diselenggarakan secara terus-menerus. Penyuluhan 

tersebut dilakukan dengan datang ke lapangan untuk mengumpulkan atau dengan 

                                                             
6
 Hasil Wawancara dengan Kasubsi Bagian Landreform, Kantor Badan Pertanahan 

Nasional, Kabupaten Sumbawa Besar, Pada Tanggal 28 April 2016, Pukul 09.00 Wita. 
7
 Hasil Wawancara dengan Pejabat Pengurus Tanah Absentee di Kantor BPN Kabupaten 

Sumbawa Besar, Pada Tanggal 28 April 2016, Pukul 09.00 Wita. 
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memantau ke daerah-daerah seperti Kecamatan-Kecamatan. Dengan adanya 

penyuluhan hukum dapat dikembangkan disiplin hukum sehingga para pejabat 

yang berkaitan dengan pertanahan mematuhi dan menerapkan peraturan tersebut 

sehingga masyarakat lebih memahami tentang hukum khususnya hukum 

pertanahan. 

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu Kantor BPN Sumbawa 

Besar tidak pernah diterapkan atau dilaksanakan di Kecamatan Empang karena 

sampai dengan saat ini masih banyak terdapat pemilik tanah yang bertempat 

tinggal di luar Kecamatan selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun dan sudah 

memiliki tanah pertanian yang berstatus hak milik. Hal ini diakibatkan karena 

tidak konsistennya pemerintah dan juga tidak adanya kerjasama yang baik dan 

terpadu  antara pihak Pemerintah Desa, Camat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sumbawa Besar dalam melaksanakan peraturan tersebut, karena tidak adanya 

kerja sama itulah yang mengakibatkan Pemerintah desa tidak pernah mendata 

secara pemilik-pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar Kecamatan dan tidak 

pernah melapor kepada Pemerintah yang di Kecamatan nama-nama pemilik tanah 

yang bertempat tinggal di luar Kecamatan. Jadi, hanya Pemerintah Desa yang 

mengetahui secara jelas siapa saja pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar 

Kecamatan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pemerintah 

Kecamatan (Camat), Kepala Desa Gapit, Boal, Lamenta, Ongko, dan Jotang 

beserta dengan Stafnya mengaku tidak pernah melakukan suatu upaya hukum 

terkait dengan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee ini, karena 
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selama ini tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar Kecamatan selalu 

produktif, dan produktivitas tanah pertanian di Kecamatan Empang tidak menurun 

dan tetap stabil. Dan karena dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten sendiri tidak 

pernah melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum mengenai peraturan 

yang mengatur larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee ini kepada 

Pemerintah di Kecamatan dan Desa. 
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III. PENUTUP  

 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan 

Empang Kabupaten Sumbawa sudah tidak efektif lagi untuk dilaksanakan. Karena 

para pemilik tanah masih bisa atau dapat mengerjakan/menggarap tanahnya 

sendiri secara aktif dan efektif, baik yang dikerjakan sendiri maupun dikerjakan 

dengan bantuan orang lain,  karena kemajuan teknologi dan alat transportasi yang 

semakin pesat sehingga jarak bukan lagi hambatan bagi mereka untuk tidak 

mengerjakan tanahnya sehingga tanah yang mereka miliki selalu produktif dan 

tidak ada yang menjadi terlantar. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Besar terkait dengan larangan 

pemilikan tanah pertanian secara absentee ini adalah penertiban administrasi yaitu 

dengan melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan pemindahan hak atas 

tanah dan penertiban hukum yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum, tetapi 

pada kenyataan yang terjadi di lapangan upaya hukum tersebut tidak terlaksana  

hal ini terbukti dengan dijumpai adanya pemilik tanah yang bertempat tinggal di 

luar Kecamatan selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun memiliki tanah 

pertanian yang berstatus hak milik. Pihak Pemerintah Desa tidak pernah mendata 

pemilik-pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar Kecamatan dan tidak pernah 
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melaporkan kepada Pemerintah yang di Kecamatan siapa saja nama pemilik tanah 

yang bertempat tinggal di luar Kecamatan. Jadi, hanya pemerintah Desa yang 

mengetahui secara jelas pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar Kecamatan. 

 

Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian dan pembahasan ini 

adalah: 1. Hendaknya pemerintah mengkaji ulang mengenai kebijakan larangan 

kepemilikan tanah pertanian secara absentee karena kemajuan teknologi dan 

transportasi saat ini, kebijakan mengenai larangan ini sudah tidak sesuai lagi atau 

tidak relevan lagi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilik tanah yang 

bertempat tinggal di luar Kecamatan bahkan di luar Kabupaten masih dapat 

mengerjakan sendiri tanah milik mereka dengan efektif dan efisien. 2. Perlu 

adanya kerja sama yang baik dan terpadu antara Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Sumbawa Besar dan instandi terkait dalam upaya mengatasi 

pemilikan tanah pertanian secara absentee. Dan Pemerintah Desa diharapkan 

untuk mendata secara khusus pemilik-pemilik tanah yang bertempat tinggal di 

luar Kecamatan. 
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