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BAB I 

PENDAHULUAN

1. La£ar_ Belakang _ Permasalahan. Dan. Rumusannva

Dalam masa pembangunan seperti sekarang ini masalah 

pertanahan merupakan suatu masalah yang sangat penting 

peranannya bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, 

sering kali menjadi masalah yang/dan menarik perhatian 

orang, serta digunakan oleh okmum-oknum tertentu untuk 

dijadikan sebagai alat untuk mencapai maksud-raaksud ter

tentu. Berhubung dengan itu, masalah pertanahan ini di- 

katagorikan sebagai masalah yang rawan dan peka.

Di negara-negara yang sedang berkembang titik berat 

dari kehidupan dan penghidupan rakyatnya masih terletak 

pada sektor agraria dan masalah pertanahan merupakan 

masalah yang utama yang harus dihadapi oleh negara-negara 

tersebut.

Bertambahnya penduduk yang pesat dan semakin ber- 

kurangnya tanah untuk digarap ataupun untuk pemukiman, 

apabila tidak disertai pembukaan lapangan kerja di sektor 

non pertanian, akan menambah timbulnya permasalahan di- 

bidang sosial ekonomi. Makin berkurangnya tanah garapan 

dalam art! pemilikan ataupun penguasaan adalah disebabkan 

oleh- berbagai-bagai faktor antara lain : 

tanah-tanah pertanian yang subur digunakan untuk usaha 

non pertanian seperti untuk perluasan kota atau tempat
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pemukiman, penddrjian pabrik/industri dan bangunan*

Makin berkurangnya tanah garapan tersebut akan 

membawa kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan 

di bidang sosial ekonomi, Hal itu akan mendorong rakyat 

yang kehilangan atau kekurangan tanah garapan tadi untuk 

berusaha mengambil dan mengusahakan tanah garapan yang 

baru sebagai sumber kehidupannya baik dilakukan secara 

sah yang kita kenal sebagai penggarapan,

Hal ini dikarenakan tanah merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam hidup manusia, Antara manusia 

dengan tanah terdapat hubungan yang sangat erat, Manusia 

dilahirkan sesudah ada permukaan bumi yang disebut tanah, 

Manusia, dalam menyelenggarakan kesejahteraan serta ke- 

bahagiaan hidupnya, sampaikan sesudah mati selalu ber- 

hubungan dengan tanah*1 ; Di samping itu secara yuridis 

tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital baik 

bagi kehidupan maupun penghidupannya,

Selain dari hal-hal tersebut, tanah bagi sementara 

rakyat Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang 

sakral dan mempunyai hubungan yang magis religius, Bagi 

mereka tidaklah begitu mudah untuk melepaskan hubungan 

dengan miliknya, Sikap demikian itu tidak jarang menimbul-

2
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kan berbagai kesulitan dalam hal tanah yang dimaksudkan 

akan dipergunakan untuk sesuatu keperluan yang lain,

Di samping permasalahan pertanahan yang timbul 

karena faktor alami dan kebutuhan tadi, masih ada lagi 

jenis permasalahan tanah yang timbul karena kurangnya 

pengetahuan. tehnis, kekeliruan dalam pengetrapan k.e- 

bijaksanaan dalam pelaksanaan, serta kurangnya pengertian 

dan penghayatan akan fungsi keagrarlaan dalam kaitannya 

dengan tugas pembangunan oleh masyarakat sendiri.

Sebagai. salah satu faktor produksi utama pembangun

an nasional serta bagi pemenuhan kebutuhan hidup anggota 

masyarakat sehari-hario Di dalam pemenuhan hidup tersebut 

faktor tanah banyak menyangkut pelbagal kepentingan, 

dengan adanya okupasi (' penggunaan )» kreasl ( pengusahaan ) 

maupun pemilikan tanaiu

Begitu pentingjjya.v masalah tanah, kita dapat nre- 

llhat pasal 33 ayat UUD 1945 yang menegaskan bahwa s 

11 Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasal oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar*- 

nya kemakmuran rakyat 11

Pengertian menguasai 3‘elaslah bukan berarti me- 

miliki akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang 

kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa In

donesia untuk pada tingkatan yang tertinggi ;

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengguna-



an, persediaan, dan pemeliharaannya; 

b«, menentukan dan mengattir hak-hak yang dipunyai atas 

tanah;

c. menentukan dan mengatur hubun gaii-hubumgan hukum. antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai 

tanah0

Dalam UUPA ditegaskan bahwa hak menguasai dari 

negara ini memberi wewenang kepada pemerintah. sebagai 

wakil dari negaxa untuk mengatur peruntukan, penggunaan, 

penyediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa, 

serta kekayaan alam yang terkandtmg di dalamnya®

Sedangkan dalam pasal 4 UUPA diteuctukan. tentang 

hak menguasai dari negara untuk menentukan adanya maeaia- 

macam hak atas tanah permukaan bumi, yang- disebut tanah, 

dan hak ini dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain maupun badan hukum. Apabila hak ini dipunyai orang 

lain dan badan hukum, maka hak atas tanah itu harus di- 

daftarkan di kantor pendaftaran tanah setempat. Pen

daftaran yang dimksud selain bersifat " ReGhts Kadaster ,! 

, yaitu dalam arti suatu pendaftaran yang bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum, juga sebagai alat pembuktian 

yang kuat.

Dalam kaitan ini, kitajuga mengetahui bahwa 

hubungan antara rakyat dengan tanah adalah hubungan yang



bersifat abadi. Tetapi di lain pihak bahwa hak atas tanah 

apapun ( lebih-lebih kalau statusnya masih merupakan 

tanah negara ) yang ada pada seeeorang tidaklah dapat di- 

benarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan hanya se- 

mata-mata untuk kepentingan pribadinya saja apalagi kalau 

hal itu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan 

dan sifat daripada haknya ( lebih-lebih kalau masih 

berstatus tanah negara ), hingga bermanfaat bagi 

kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun 

bermanfaat bagi masyarakat dan negara*' Segala sesuatunya 

diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yaitu masyarakat 

yang adil daa. maknrur sebagaimana dicantumkan dalam 

pasal 2 ayat 3 Undang-undang Pokok .Agraria no. 5 tahun 

I960.

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah kir- 

nya betapa rumit dan kompleksnya permasalahan pertanahan 

itu; di satu pihak merupakan modal utama/dasar pembangun- 

an nasional ( baik untuk pertanian maupun industri ), di

lain pihak menyangkut faktor sosial ekonomi yang langsung 

menyangkut segala aspek penghidupan dan kehidupan rakyat, 

sehingga mudah merembet menjadi masalah sosial politik 

yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat,,

Untuk menangani permasalahan-perraasalahan seperti 

ini, telah kita rasakan bersama betapa sulit penyelesaian



1 ■‘UMVV.KV.IA • ' \
\ R A B - V A --- ,

nya, Persoalannya tidak dapat dipecahkan secara yuridis 

dan tehnis semata-roata, melainkan harus pula disertai 

pertimbangan dari beberapa aspek seperti soaial ekonomi, 

psykologi, dan latar belakang permasalahannya.

Dewasa ini, administrasi pertanahan dirasakan ku- 

rang begitu mantap, sehingga perlu. segera diciptakan 

tertib administrasi di bidang pertanahan baik yang me- 

liputi pengajuan surat-surat yang berhubungan dengan per

mohonan hak sampai dengan penerbitan sertifikat yang 

sederhana, cepat, dan murah biayanya®

Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-undang Pokok 

Agraria benar-benar dapat menjadikan bumi, air, dan ke- 

kayaan alam Indonesia sebagai somber kesejahteraan lahir 

batin bagi rakyat Indonesia secara adil merata untuk 

waktu sekarang dan generasi-generasi mendatang.

Dalam Tap MPR. no. IV/MPR/1978 antara lain dirumus- 

kan bahwa dalam rangka mewujutkan keadilan sosial, maka 

di samping menjaga kelestariannya perlu dilaksanakan pe- 

nataan kembali penggunaan tanah, penguasaan, dan pemilik

an tanah. Selanjutnya dalam PELIT-A III telah ditetapkan 

catur tertib di bidang pertanahan yang harus dijadik&n-. 

pedoman dalam pelaksanaan operasional keagrariaan*

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, saya 

akan membahas beberapa permasalahan mengenai tanah yang 

langsung dikuasai oleh negara yaitu tanah-tanah bekas
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tanah/desa perdikan yang terletak di wilayah Kotamadya 

Madiun yakni Desa Taman dan Desa Kuneen dalam rangka me- 

wujutkan tertib administrasi di bidang pertanian, untuk 

itu tehnik pelaksanaannya tetap berpedoman pada Undang- 

undang no, 13 tahun 1946 dan;;Peraturan Menteri Pemerintah

an Umum. dan otonomi Daerah no„ 11 tahun 1962 serta sekali 

gus dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Agraria no, 5 

tahun I960 beserta peraturan pelaksananya,

Bertitik tolak flari uraian tersebut, maka saya 

akan meneoba merumuskan permasalahan kedalam skripsi 

ini dengan. melalui beberapa pertanyaan antara lain :

a. bagaimana kedudukan dan fungsi keagrariaan dalam me- 

ngemban tugas pembangunan saat ini?;

b. apakah yang dimaksudkan dengan tanah/desa perdikan itu 

dan bagaimana kenyataan dewasa ini?;

e. bagaimana prosedur pelaksanaan administrasi pertanahan 

di bekas desa perdikan?;

d. hambatan-hambatan apa saja dalam rangka tertib adminis

trasi pertanahan di bekas desa perdikan dan bagaimana 

cara penyelesaiannya?;

e. dan lain-lain.

2* Penjelasan judul

Untuk membahas masalah seperti tersebut di atas, 

maka saya akan memberikan judul dalam skripsi ini :

Praktek administrasi pertanahan di eks desa perdikan
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( Kelurahan Taman dan Kuncen ) wilayah Kotamadya Madiun 

mengenai permohonan hak milik atas tanah.

Agar tidak terjadi salah tafsir di dalam pe- 

ngetrapan judul ini, maka saya akan berusaha menguraikan 

secara singkat pengertian yang terkandung di dalam judul 

skripsi ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya desa perdikan 

merupakan warisan dari jaman lampau yaitu sebelum ke- 

merdekaan -Republik Indonesia, karena pada masa itu raja 

sebagai penguasa dengan kewenangannya dapat menganugerah- 

kan sesuatu yang menjadi miliknya kepada seseorang atau 

masyarakat tertentu sebagai ulayat atas jasa-jasa mereka 

kepadanya berupa tanah dengan otonominya sekali* Namun 

semenjak Indonesia merdeka lembaga desa yang demikian ini 

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan bentuk pemerintah

an desa maupun wilayah di dalam negara kesatuan yang me

rupakan cita-cita Bangsa Indonesia, dengan hapusnya 

lembaga desa ini maka status tanahnya menjadi langsung di- 

kuasai oleh negara.

Dengan demikian. pemerintah sebagai wakil negara 

berkewajiban untuk memberikan hak-hak atas tanah seperti 

hak milik.atas tanah kepada masyarakat bekas desa perdikan 

sesuai dengan permohonannya dan menyelesaikan status hak- 

hak atas tanah tersebut.

Kelurahan Taman dan Kelurahan Kuncen merupakan
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bekas desa perdikan yang terletak di wilayah Kotamadya 

Madiun, dimana masih terdapat warisan peninggalan-pe- 

ninggalan dari jaman lampau baik itu berupa prasasti 

maupun bangunan-bangunan physik berupa mesjid serta makam- 

makam yang agung dan keramat.

Kotamadya Madiun adalah salah satu daerah tingkat 

II Propinsi Jawa Timur yang mempunyai wilayah cukup luas 

dan terletak dipersimpangan perbatasan antara daerah Jawa 

Timur dengan Jawa Tengah yang sebagian besar penduduk/ 

masyarakatnya masih tergolong ekonomi menengah*'

Dengan adanya perubahan susunan pemerintahan desa 

perdikan menjadi desa biasa, maka untuk menjamin pelaksa

naan administrasi di bidang pertanahan yang sebaik-baik- 

nya di dalam. menerapkan hukum agraria nasional sangatlah 

diperlukan, sehingga hal ini akan memberikan dorongan 

kepada fihak-fihak yang menguasai tanah untuk senantiasa 

raengusahakan adanya kepastian hak/hukum atas tanahnya 

dengan jalan mengajukan permohonan hak yang kemudian men- 

daftarkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, akan terwujud pengadministrasian 

tanah yang lengkap dan menyeluruh.

3« llasan Pemilihan Judul

Oleh karena, hubungan antara rakyat dengan tanah 

adalah"hubungan yang bersifat abadi, maka hak-hak atas 

tanah apapun lebih-lebih kalau masih berstatus tanah



negara, sehingga seseorang atau "badan hukum tidaklah dapat 

dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan at auk ah 

tidak dipergunakan hanya semata-mata untuk kepentingan 

pribadinya aaja, oleh karena itu., penggunaan dan pe- 

nguasaannya haruslah disesuaikan dengan sifat daripada hak 

atas tanah tersebut.

Di samping permasalahan pertanahan yang timbul 

karena faktor alami dan kebutuhan masyarakat sehari-hari 

masih ada lag! jenis permasalahan tanah yang menyangkut 

atau timbul karena kurangnya pengetahuan tehnis, kekeli- 

ruan dalam pengetrapan kebijaksanaan dalam pelaksanaan, 

serta kurang dimengerti dan dihayatinya fungsi keagraria- 

an dalam kaitanya dengan tugas pembangunan nasional.

Dewasa ini oleh masyarakat dirasakan bahwa admi

nistrasi di bidang pertanahan kurang begitu mantap seperti 

pelayanan urusan yang menyangkut tanah masih berbelit- 

belit dan biayanya relatif mahal, dan juga prosedur 

penyelesaian mengajukan permohonan hak atas tanah sampai 

dengan penerbitan sertifikatnya masih sulit untuk di- 

bayangkan.

Dalam hal am an masyarakatpun yang sekarang sedang 

giat-giatnya membangun masih banyak timbul salah pengerti

an antara fungsi sertifikat dengan petok/girik.

Itulah diantara beberapa hal yang mendorong saya 

untuk raeninjau dan membahas praktek administrasi



pertanahan di elks desa perdikan ( Kelurahan Taman dan 

Kelurahan Kuncen ) yang ada dalam wilayah Kotamadya 

Madiun, mengenai permohonan hak milik atas tanah yang 

kemudian akan saya jadikan judul dalam skripsi ini.

TaJuaa Penalisaa.

Dalam setiap penulisan ilmiah tentunya ada tujuan 

yang ingin dicapai. Demikian pula dalam karya tulis ini, 

tujuan saya menulis karya ilmiah ini adalah ;

1 . merupakan syarat dan tugas terakhir untuk mencapai 

gelar sarjana hukum;

2. untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas per

aturan hukum agraria yang diterapkan dalam masyarakat 

bekas desa perdikan;

3 . untuk mengetahui praktel administrasi pertanahan di eks 

desa perdikan menjadi desa biasa;

4. untuk memberi sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi 

masyarakat;

5 . untuk menambah perbendaharaan tulisan ilmiah dikalang- 

an masysLrakat pada umumnya dan mahasiswa pada khusus- 

nya.

5.

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka 

saya mendapatkan data dari :

a. kepustakaan;

b, lapangan.
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Sedangkan pengumpulan data dan pengolahan data yang 

diperlukan dalam. penyusunan skripsl ini adalah i

a, studi kepustakaan;

dari sini akan diperoleh bahan-bahan yang dapat 

membantu danrmenunjang yakni dari membaca buku-buku 

ilmiah, peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan 

materi skripsi ini.

b. wawancara;

pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan secara per- 

seorangan dengan Kepala Desa Taman dan Kepala Desa Kuncen, 

Ka0si. Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kotamadya Madiun, 

serta pejabat agraria yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 

Agraria Kotamadya Madiun yang menangani masalah 

penyelesaian satatus tanah bekas desa perdikan di dua 

desa tersebut, sehingga dari sini akan dapat diperoleh. 

data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannyaQ 

Go tehnik analisa data;

tehnik analisa data dalam penyusunan skripsi ini 

ialah dengan menggunakan pendekatan deskreptif secara 

yuridis analysis, artinya menguraikan sampai sejauh mana 

efektifitas peraturan yang ada dalam penerapannya pada 

masyarakat bekas desa perdikan.

6. Sistematika dan Pertanggungjawaban

"bab pendahuluan “saya tempatkan dalam bab I, karena 

merupakan pembahasan ringkasan dari skripsi ini, yaitu
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apa yang menjadi latar belakang permasalahannya dimaksud- 

kan agar nantinya dapat memberikan gambaran yang akurat 

untuk dapat memecahkan masalah dalam bab-bab selanjutnya, 

berikut saya je.l aflkan pula alasan pemikiran-pemikiran 

mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan 

penulisan, metodologi, serta yang terakhir sistematika 

dan pertanggungjawabannya. 

bab II Wewenang dan fungsi Keagrariaan

saya letakkan dalam "bab II ini, karena dimaksudkan 

■untuk mengetahui per an an dan kedudukan keagrariaan dalam 

mengemban tugas pembangunan nasional dalam "bidang per

tanahan, sehingga dari sini akan diperoleh pengertian 

akan fungsi keagrariaan, struktur organisasi, dan uraian 

singkat mengenai pokok-pokok kebijaksanaan bidang per

tanahan yaitu eatur tertib pertanahan. 

bab III Tinjauan Umum Mengenai Desa Berdikan

Saya tempatkan dalam bab III ini, karena dimaksud

kan agar pengertian tanah/desa perdikan dapat dipahami 

terlebih dulu sehingga dari sini dapat diketahui riwayat 

daripada desa perdikan Taman dan Kuncen, kemudian bagai- 

mana penyelesaian status hak atas tanahnya. 

bab IV Prosedur Administrasi Pertanahan di eks Desa Per

dikan

Saya tempatkan dalam bab TV ini, karena semenjak 

Indonesia merdeka lembaga desa yang demikian ini dihapus-



kan untuk menjadi/desa biasa sehingga tanahnya menjadi 

langsung dikuasai oleh negara, maka dari sini dapat &i- 

ketahui bagaimana prosedur administrasi pertanahannya, 

artinya bagaimana pemegang hak mengajukan permohonan hale 

atas tanahnya sampai dengan keluarga sertifikat,, 

bab V Beberapa Masalah Dalam Rangka tertib administrasi

Pertanahan di Eks Desa perdikan dan Penyelesaiaimya 

saya tempatkan dalam bab V ini, karena nantinya 

dapat diketahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, 

serta bagaimana eara penyelesaiannya. 

bab YI Penutup

dari keseluruhan bab seperti yang saya utarakan 

di atas, maka dalam bab VI merupakan bab penutup, saya 

tempatkan dalam bab terakhir karena merupakan inti sari 

dari pembahasan skripsi ini oleh karenanya diperlukan 

kesimpulan di samping itu, saya juga sumbangkan buak 

pikiran berupa saran-saran agar penulisan ini bermakna 

dan bermanfaat*
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WEWENANG LAN FUNGSI KEAGRARIAAN

1. Fungsi Dan Tugas Pokok

Seperti halnya dengan fungsi hukum pada umumnya 

ialah M nengatur untuk memperoleh tata tertib ", maka 

hukum agraria juga mempunyai fungsi mengatur untuk mem

peroleh tata tertib dalam menyelenggarakan administrasi 

pertanahan, sehingga segala aktifitas para pejabat 

pemerintah khususnya para pejabat dari direktorat agraria 

adalah penyelenggara tugas keagrariaan,

Menurut Bachsan Mustafa bahwa :

AgrariaL-berarti tanah. Tanah merupakan alat produksl 
bagi para petani, dan karena tanah merupakan hajaf 
hidup orang banyak maka tanah dikuasai oleh negara* 
Ini berarti bahwa negara sebagai suatu organisasi 
masyarakat memberi wewenang kepada pemerintah sebagai 
wakil negara mempunyai tugas membagi-bagi tanah yang 
belum dibebani suatu hak kepada orang yang membutuh- 
kannya

Dikatakan disini bahwa negara membagi tanah dan 

bukan menjual tanah karena negara bukan pemilik tanah0

Jalan pikiran negara sebagai pemilik tanah adalah 

pikiran pemerintah Hindia Belanda dahulu yang dinyatakan 

dengan asas 11 doraein negara 11 dari pasal 1 Agrrisch 

Besluit Stb 1870 - 118 yang dikenal dengan istilah

BAB II

Baehsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Prespektif. 
Remaja Karya, Bandung, 1984, hal. 12.

2

15



" Domein Verklaxing. Dengan demikian, "bahwa pada hak- 

hak atas tanah melekat orang banyak, kepentingan bangsa, 

dan negara*,

Peraturan hukum yang melindungi kepentingan orang 

banayk, bangsa, dan negara digolongkan ke dalam hukum 

publik, maka hukum agraria itu termasuk hukum publik yang
4

merupakan sebagian dari hukum administrasi negara®

Dengan keputusan Presiden RI no, 62 tahun 1966, 

tugas/fungsi keagrariaan dikembalikan ke dalam lingkungan 

Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya berdasarkan Keputus

an Presiden RI no. 44 dan 45 tahun 1974 tugas keagrariaan 

atau pertanahan termasuk salah satu tugas pokok/fungsi 

Departemen Dalam Negeri dengan Direktorat Jendral Agraria 

menyelenggarakan fungsi :

a. tata guna tanah;

b. landreform;

c*. pengurusan hak-hak atas tanah;

d. administrasi.

Fungsi keagrariaan tersebut merupakan suatu ke- 

bulatan, yang tidak dapat dipisah-pisahkan, meskipun dapat

16
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,5.Bachsan Mustafa, Ibid., hal. 13.



dibeda-bedakan.

Oleh karena itu, urusan keagrariaan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat, hal ini dapat dilihat dalam pasal 33 

ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa s bumi, air, dan. 

kekayaaa alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyato

Perkataan n dikuasai 11 dalam pasal 33 ayat 3 UUD 

1945 tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan

11 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 11 jadi perkataan 

dikuasai raewajibkan kepada negara untuk mewujudkan ke- 

sejahteraan lahir batin untuk seluruh rakyat Indonesia* 

Pengertian dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 lebih diper- 

jelas dan dipertegas dalam Undang^undang Pokok Agraria, 

terutama dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa 

bumi, air,, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang ter- 

tinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyata

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 4 UUPA ditegaskan, 

bahwa ketentuan dari pasal ini bersangkutan dengan asas 

otonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada asasnya 

merupakan tugas Pemerintah Pusat ( pasal 33 ayat 3. UUD

1945 )



Dengan demikian, maka pelimpahan wewenang untuk 

melaksanakan hak penguasaan negara atas tanah itu merupa

kan pelaksanaan asas dekonsentrasi atau tugas medebewindo 

Segala sesuatu diselenggarakan menurut keperluan dan su

dah barahg tentu tidak boleh bertentangan dengan ke

pentingan nasional.

Dalam rangka mewujudkan. asas dekonsentrasi. terse

but oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri 

J5alara Negeri no„ 6 tahun 1972 diadakan pelimpahan wewe

nang dl bidang pertanahan kepada gubemur/bupati/walikota 

kepala daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai alat 

pemerintali ( pusat ) 0 Dalam pelaksanaan pelimpahan 

wewenarig' tersebut dilakukan oleh. instansi agraria di 

daerah berdasarkan peraturan. perundangan yang berlaku* 

Pelimpahan wewenang itu kecuali dimaksudkan untuk memberi- 

kan sumber keuangan. yang sah kepada daerah yang bersang

kutan, juga dapat memberikan kepada masyarakat pelayanan. 

yang cepat, tetap, dan murah biayanya.

Oleh karena itu, wewenang yang diperoleh dari hak 

menguasai dari negara di tingkat pusat ada ditangan 

pemerintah ( eq Menteri Dalam Negarl ). Wewenang ini se- 

bagian dapat dilimpahkan kepada pejabat di daerah sebagai 

wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.

Pelimpahan yang "diberikan berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Etegeri no. 6 tahun. 1972 singkatnya sebb j
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a. Wewenang camat

Wewenang eamat/kepala kecamatan adalah memberi 

keputusan mengenai ijin merabuka tanah, jika luasnya tidak 

lebih dari 2 ha dengan memperhatikan pertimbangan kepala 

desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan 

itu*

bn 'wewnang bupati/walikotamadya kepala daerah antara 

lain adalah memberikan keputusan mengenai :

1 . permohonan izin untuk memindahkan hak milik;

2o permohonan izin untuk memindahkan hak guna bangunan 

atas tanah negara kepada warga negara Indonesia atau. 

Badan Hukum yang bukan bermodal asing;

2o Permohonan izin untuk memindahkan hak pakai atas tanah 

negara kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum 

Indonesian yang bukan bermodal asing;

4# memberi keputusan mengenai izin untuk membuka tanah 

jika luasnya lebih dari 2 ha tetapi tidak lebih dari

10 ha*

c«> wewenang gubernur kepala daerah adalah memberi 

keputusan mengenai j

1 . a, permohonan pemberian hak milik atas tanah negara 

dan menerima pelepasan hak milik untuk tanah per-

- tanian dengan'luas tidak lebih dari 20,000 m^ dan 

untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 

2*000 m2 ;
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b. permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan 

konversi Undang-undang Pokok Agraria;

c. permohonan pemberian hak milik atas tanah negara 

kepada para transmigrant dalam rangka pelaksanaan 

landreform dan kepada para bekas gogol ( penggarap 

desa ) tidak tetap atas tanah. bekas gogol tidak 

tetapo

20 permohonan pemberian, perpanjangan jangka waktu atau 

pembaharuan izin pemindahan dan menerima pelepasan 

hak guna usaha atas tanah negara jika :

a. luas tanahnya tidak lebih dari 25 ha;

b. peruntukan tanahnya bukan untuk tanaman keras*

3* permohonan pemberian, perpanjangan jangka waktu atau 

pembaharuan, dan menerima pelepasan hak guna usaha 

atas tanah negara kepada. warga negara Indonesia atau 

Badan Hukum Indonesia yang bukan bermodal asing yang :
p

a0 luas tanahnya tidak melebihi 2o000 m ; 

bo jangka waktunya tidak lebih dari 20 tahunc

4-0permohonan pemberian, perpanjangan jangka waktu atau

pembaharuan dan pelepasan hak pakai atas tanah negara 

a„ kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indo

nesia yang bukan bermodal asing yang luas tanahnya 

tidak lebih dari 2,000 's? dan jangka waktunya tidak 

lebih dari 10 tahun;



b0 yang akan dipergunakan sendiri oleh suatu departe- 

men/direktorat jendral, lembaga-lembaga negara non 

departemen^

De mikianlah beberapa kewenangan yang dilimpahkan 

kepada gubernur dan bupati/walikotamadya kepala daerah 

sebagai alat pemerintah ( pusat ), Kewenangan yang secara 

tegas-tegasa* tidak untuk dilimpahkan dengan sendirinya 

masih tetap menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat eq
7

Menteri Dalam Negeri

Untuk pelaksanaan pelimpahan wewenang di bidang 

agraria, maka daerah dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri no. 133 tahun 1978 ditetapkan Stxuktur Organisasi 

dan Tata Kerja aparat agraria di daerah sebagai pembantu 

utama kepala daerah dalam melaksanakan tugas keagrariaan, 

Dengan demikian tidak ada aparat lain yang berwenang dan 

melaksanakan keagrariaan kecuali instansi agraria.

Secara fungsionil tehnis aparat agraria secara 

keseluruhan di bina oleh direktorat jendral agraria, dan 

di daerah untuk tingkat kabupaten/kotaraadya ( termasuk 

kota administrasi ) di bina oleh direktorat agraria

21

Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jendral 
Agraria, Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Dalam Pembangunan,
1950, hal“2577 238, 239. !

Imam Soetiknyo, Politik Agraria- Naslonal. Gajah 
Mada University Press, Yogjakarta, 1983, hal. 59o
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propinsl. Yang dimaksud dengan pembinaan secara fungsi- 

onal tehnis adalah pembinaan yang berhubungan dengan 

tugas keagrariaan sebagai tugas Pemerintahan Pusat, yaitu 

wewenang untuk mengeluarkan peraturan dan meruinuskan ke- 

bijaksanaan tentang persediaan, peruntukan, dan pengguna

an tanah serta pengaturan hubungan hukum antara orang 

atau subyek hukum lainnya dengan tanah, sehingga tugas 

gubemuran/bupati/walikotamadya kepala daerah hanya ber- 

sifat tehnis operasionil, yaitu melaksanakan kebijaksana- 

an di bidang keagrariaan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan pusat. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri*

Yang dimaksud dengan taktis operasionil ialah 

wewenang yang diberikan kepada gubemur/bupati/walikota- 

madya kepala daerah untuk mengarahkan dan memberikan 

petunauk operasionil serta mengarahkan kebijaksanaan 

Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugas keagrariaan 

yang dilakukan oleh para kepala direktorat/kantor agraria 

di daerah yang berfungsi sebagai staf atau pembantu. utama 

para gubernur/bupati/walikotamadya kepala daerah di 

bidang keagrariaan*

2, Struktur Organisasi

Di atas telah saya kemukakan bahwa dengan keputus

an Menteri Dalam Negeri no. 133 tahun 1978 ditetapkan 

Struktur organisasi dan Sata Kerja aparat agraria di 

daerah. Keputusan Menteri tersebut merupakan penyempuma-
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an dari Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 58 tahun 1972 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat 

Agraria Propinsi Dan Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ 

Kotamadya.

Direktorat/kantor agraria di daerah merupakan 

aparat departemen dalam negeri yang diperbantukan kepada 

gubernur/bupati/walikotamadya kepala daerah dalam rangka 

pelaksanaan asas dekonsentrasi, oleh karena itu tidak di- 

benarkan adanya jalur penambahan yang akan turut menahgani 

pelaksanaan tugas keagrariaan baik dalam bentuk unit 

organisasi dalam lingkungan sekretariat wilayah daerah 

maupun dalam!.bentuk;kepanityaaiij tanpa persetujuan 

Menteri Dalam Negerlo

Adapun kedudukan, fungsi,. dan susunan organisasi 

aparat agraria di kabupaten/kotamadya ditetapkan dalam 

pasal 40 Keputusan Menetri Dalam Negeri noe 133 tahun 

1975.

Dalam pasal 40 ditegaskan bahwa kantor agraria 

kabupaten/kotamadya kepala daerah Tingkat II sebagai 

kepala wilayah dan secara fungsional tehnis dibina oleh 

direktorat agraria propinsi*

Selanjutnya dalam pasal 43 organisasi kantor 

agraria kabupaten/kotamadya terdiri dari :

a. seksi tata guna tanah;

b. seksi landreform;
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Co seksi pengurusan hak-hak atas tanah;

d. seksi pendaftaran tanah;

e. sub bagian tata usaha*

Adapun tugas-tugas fungsi tersebut secara singkat 

adalah sebagai berikut s 

a* tata guna tanah.

Fungsi ini memberikan pedoman dan pengarahan dalam 

rangka meningkatkan efisiensi tanah untuk keperluan ber- 

bagai macam penggunaan dan pedoman bagi masyarakat di- 

dalam memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan, dan 

meningkatkan produksi. Tujuan yang hendak dicapai adalah 

penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya secara efisien seimbang dan serasi agar di- 

peroleh kemanfaatannya yang optimal dan lestari untuk 

mendapatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 

secara adil merata dalam suasana lingkungan hidup 

yang tentaram dan tertib.

Adapun kegiatan yang diterapuh adalah melaksanakan 

survai tata guna tanah, baik survai mengenai keadaan 

penggunaan tanah pada waktu sekarang maupun survai 

mengenai kualitas dan kemampuan tanahnya*

Hasil survai tersebut di atas menghasilkan peta- 

peta penggunaan tanah dan kemampuan tanah serta sekaligus 

data lain mengenai status tanah, harga tanah, batas 

administrasi, dan lain-lain*
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b. Landreform

Membatasi penguasaan dan pemilikan tanah baik 

untuk keperluan badan hukum atau perorangan/keluarga agar 

diperoleh pemerataan pendapatan dan hasil yang sama serta : 

adil;t

Adapun kegiatan-kegiatan landreform meliputi usaha-

usaha s

1 * menghapuskan sistem pemilikan dan penguasaan tanah

luas dengan menyelenggarakan batas maksimal dan minimum 

untuk tiap keluarga;

2. larangait pemilikan tanah pertanian secara guntai

( absentee ) dan larangan untuk melakukan perbuatan- 

perbuatan yang mengakibatkan pemecahan tanah ( pemilik

an ) pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil;

3o memperbaiki. sistem penguasaan tanah tradisional dalam 

bentuk bagi hasil dan gadai tanah;

4. menyelenggarakan redistribusi tanah-tanah selebihnya 

dari batas maksimum tanah-tanah yang terkena larangan 

absentee dan tanah-tanah negara lainnya;

5.. melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik 

tanah yang terkena ketentuan landreform;

6. melaksanakan usaha pengembangan dan tindak lanjut 

berupa pembinaan petani landreform.

- Dari rangkaian kegiatan tersebut di atas, jelaslah

bahwa pelaksanaan landreform dalam arti sebenamya tidak
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terbatas sampai pada tingkatan redistribusi ( membagi-bagi- 

kau ) atas tanah. kelebihan dan absentee saja, melainkan 

harus disertai pula dengan tindakan selanjutnya, antara 

lain memberikan bimbingan dan saran a-saran a untuk 

meningkatkan produksi serta tehnis pengolahan tanah..

Menurut Eddy Ruchiyat, S*H0 pelaksanaan landreform 

pada d a s amya adalah sebagai berikut :

1. penetapan maksimUm luas tanah pertanian yang dapat 
dimiliki atau dikuasal seseorang;

2. penetapan minimum luas tanah pertanian yang dapat 
dimiliki atau dikuasai seseorang;

3» mencegah terjadinya pemecahan luas tanah pertanian 
menjadi bidang-bidang yang kecil;

4o mengusahakan pengembalian tanah-tanah yang dikuasai 
dengan hak gadai, karena di anggap mengundang unsur 
penghisapan,

Dengan demikian, ciri pokok daripada pelaksanaan 

landreform di Indonesia ialah. i

1 * tidak menghapus hak milik perorangan atas tanah, 

bahkan secara kuantitatif men am bah. jumlah. pemilik- 

pemilik tanah;

2. adanya jaminan pembayaran ganti rugi bagi para bekas 

pemilik tanah-tanah pertanian kelebihan dan absentee 

yang dikuasai oleh pemerintah*

Bidang tugas ini pada pokoknya bersifat pelayanan 

umum terhadap para anggota masyarakat, badan-badan hukum
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instansi-instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk 

kegiatan-kegiatan usahanya, pencabutan hak dan pengawasan 

-terhadap peroindahan hak atas tanah-tanalu.yang dapat di- 

berikan dengan sesuatu hak kepada seseorang, badan hukum, 

dan instansi pemerintah adalah tanah yang dikuasai oleh 

negara, sesuai dengan tujuan penggunaan dan kebutuhan 

yang riil/wajar serta dengan jenis badan hukum dan ke- 

warganegaraan subyek pemohon haknya.

d. Pendaftaran Tanah„

Pelaksanaan untuk tercapainya jaminan dan kepastian 

hukum hak-hak atas tanah diselenggarakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah negara, dengan berdasarkan 

pasal 19 ayat 2 UUPA pendaftaran itu meliputi :

a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuah tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya 

atas hak-hak tersebut;
Co Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang ber- 

laku sebagai alat pembuktian yang kuat*

Pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan dengan

sistim negatif dengan dilakukan secara bertahap dan di-

dasarkan pada asas-asas :

1 . asas publisitas yakni, bahwa naraa pemilik bidang tanah 

, status hak atas tanah serta adanya beban-beban di- 

atasnya seperti hipotik, sitaan-sitaan dan sebagainya

<Q
Soedalhar, UUPA Dan-Landreformf Karya Bakti, 
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harus terdaftar dalam daftar umura, artinya daftar data- 

data ini terbuka bagi umum;

2„ asas spesialitas yakni, bahwa letak tanah, lokasinya, 

luasnya serta tanda-tanda batasnya harus tampak jelas, 

oleh karena itu, bidang tanah haruslah diukur, dipeta- 

kan, dihitung luasnya serta jelas macam tanda batas 

( situasi ) bidang tanah itu,

Asas publisitas ini lebih menekankan segi-segi 

legalitas yakni segi-segi hukum atas tanah, sedangkan 

asas spesialitas lebih menekankan Segi-Segl tehnls peng- 

ukuran dan pemetaan yakni dalam bidang ilmu geodesi«

Yang dimaksud sistera negatif ialah. pembukuan. 

sesuatu hak dalam daftar buku. tanah atas nama seseorang 

tidak mengakibatkan, bahwa orang yang sebenamya berhak. 

atas tanah itu akan kehilangan haknya, orang tersebut 

masih dapat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalam 

buku tanah. sebagai. orang yang berhak*^

Bila pengadilan memutuskan gugatan itu benar, maka 

diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya,

3* Gatur Tertib Pertanahan

Pelaksanaan keagrariaan dalam pembangunan seperti. 

sekarang ini., sebagaimana program kerja departemen dalam 

negerl dalam PE1ITA III merupakan kebijaksanaan pokok
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bidang pertanahan yang dijadikan landasan menuju tercapa- 

inya suatu tata kehidupan masyarakat dimana penguasaan 

tanah. dapat memberikan nilai ekonomis secara maksimal 

dan penilaian hukum bagi yang mempunyai baik untuk pem- 

bangunan pada umumnya serta kepentingan masyaxakat per- 

seorangan pada khususnya adalah catur tertib bidang per

tanahan.

Adapun catur tertib bidang pertanahan itu meli-

puti :

1 * tertib hukum pertanahan;

2. tertib administrasi pertanahan;

3. tertib penggunaan tanah;

4. tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Jikalau saya terangkan secara singkat adalah 

sebagai berikut :

1 . tertib hukum pertanahan.

Dewasa ini banyak Sek^ilir.terjadi penguasaan/ 

pemilikan dan penguasaan tanah oleh orang-orang/badan- 

badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku 

( Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun I960 beserta 

peraturan-peraturan pelaksanaannya ).

Termasuk dalam hal ini yaitu instansirpemerintah 

yang menguasai tanah tanpa dilandasi sesuatu hak atas 

tanah, sehingga sering timbul sengketa mengenai penguasa

an tanah pertan-ian secara melampaui batas yang diperboleh-
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kan atau absentee, jual beli diluar prosedur yang ber

laku, penguasaan tanah tanpa alas hak. Keserauanya itu 

menunjukkan adanya penguasaan, pemilikan, dan mutasi- 

mutasi tanah yang tidak sesuai dengan peraturan per- 

undang-undang agraria yang berlaku, sehingga membawa 

akibat timbulnya kegoncangan ekonomi pedesaan.

Keadaan y.angl.demikian ini dapat terjadi karena :

1 . belum dipahaminya peraturan-peraturan perundangan 

agraria oleh sebagian masyarakat kita;

2. kurang penerangan/penyuluhan tentang arti pentingnya 

hak-hak atas tanah, hak dan kewajiban anggota 

masyarakat;

3* adanya unsur-unsur kesengajaan dari sementara oknum- 

oknum tertentu karena didorong oleh hasrat untuk me- 

ngadakan spekulasi dan manipulasi di bidang tanah.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, 

menurut hemat saya perlu segera diambil langkah-langkahs

1 . mengadakan penyuluhan/penenrangan kepada masyarakat 

secara berlaku mengenai pentingnya tertib hukum per- 

tanaJhan dari tercapain kepastian hukum;

2* mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap oknum-oknum 

yang dengan sengaja melakukan penyelewenganj

3. meningkatkan pengaw_asan intern di bidang pelaksanaan 

tugas keagrariaan..
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Dengan usaha-usaha tersebut dlh.arapk.an dapat ter- 

wujud adanya tertib hukum pertanahan.

2. tertib administrasi pertanahan.

Pada saat sekarang ini oleh masyarakat dirasakan 

pelayanan urusan yang menyangkut tanah masih berbelit- 

belit dan biayanya raahal, seperti penyelesaian per- 

mohonan hak atas tanah sampai. dengan penerbitan sertifi- 

katnya, dan penyelesaian tanah-tanah yang terkena land- 

reform. Hal-hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk 

berurusan dengan instansi-instansi pemerintah dan ber- 

sikap masa bodoh.

Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan perlu 

diambil langkah-langkah yaitu agar tata cara penyelesaian 

yang berhubungan dengan permohonan hak atas tanah 

sampai dengan penerbitan sertifikat disederhanakan, 

cepat, dan murah biayanya. 

tertib penggunaan tanah.

Sampai sekarang ini masih banyak tanah-tanah yang 

belum diusahakan/dipergunakan sesuai dengan kemampuan 

dan peruntukannya, sehingga bertentangan dengan fungsi 

sosial dari tanah itu sendirio

Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan pengertian 

akan arti pentingnya tanah sesuai dengan kemampuan dan 

peruntukan, sehingga- tercapai asas penggunaan tanah, 

asas pemanfaatan tanah yang optimal, asas keseimbangan,
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asas kelestariannya dalam rangka memujudkan kesejahte- 

raan rakyat banyak..

Dengan demikian, kegiatan penerangan secara 

persuasif edukatif dengan raemberikan contoh akan sangat 

besar artinya dalam usaha menanamkan dan meningkatkan 

kesadaran pentingnya penggunaan tanah secara berencana.

4. tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Dewasa ini disinyalir banyak sekali orang/badan 

hukum yang mempunyai/menguasai yang tidak memper- 

hatikan dan melakukan usaha-usaha untuk mencegah kerusak- 

an-kerusakan tanah dan kesuburan tanah seperti banjir, 

tanah longsor, dan tanah gersang.

Di lain pihak kepadatan penduduk yang melampaui 

batas tampung wilayah telah mendorong orang untuk mem- 

pergunakan tanah dengan tidak mengindahkan batas kemam- 

puan dan faktor lingkungan hisup.

Keadaan ekonomi masyarakat pedesaan yang sangat 

rendah, mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada 

tanah, tanah dipaksakan untuk memberi hasil, sungguhpun 

tidak sesuai dengan kemampuan karena pengaruh keadaan 

topografi, ketinggian dan iklim setempat. Hasil yang 

diperoleh adalah kerusakan tanah.

Sementara itu di kota-kota hesar banyak terjadi 

pencemaran yang ditimbu-lkan oleh industri dan pabrik 

yang lokasinya ataupun penguasaannya belum mematuhi per-
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asas kelestariannya dalara rangka memujudkan kesejahte- 

raan rakyat banyak*

Dengan demikian, kegiatan penerangan secara 

persuasif edukatif dengan memberikan contoh akan sangat 

besar artinya dalam usaha menanaakan dan meningkatkan 

kesadaran pentingnya penggunaan tanah secara berencana.

4 * tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Dewasa ini disinyalir banyak sekali orang/badan 

hukum yang mempunyai/menguasai yang tidak memper- 

hatikan dan melakukan usaha-usaha untuk mencegah kerusak- 

an-kerusakan tanah dan kesuburan tanah seperti banjir, 

tanah longsor, dan tanah gersang.

Di lain pihak kepadatan penduduk yang melampaui 

batas tampung wilayah telah mendorong orang untuk mem- 

pergunakan tanah dengan tidak mengindahkan batas kemam- 

puan dan faktor lingkungan hisup*

Keadaan ekonomi masyarakat pedesaan yang sangat 

rendah, mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada 

tanah, tanah dipaksakan untuk memberi hasil, sungguhpun 

tidak sesuai dengan kemampuan karena pengaruh keadaan 

topografi, ketinggian dan iklim setempat. Hasil yang 

diperoleh adalah kerusakan tanah*

Sementara itu di kota-kota besar banyak terjadi 

pencemaran yang ditimbulkan oleh industri dan pabrik 

yang lokasinya ataupun penguasaannya belum mematuhi per-

32



syaratan-persyaratan.

tfndang-undang Pokok no. 5 tahun I960 pasal 

15 telah •menegaskan, bahwa raemelihara tanah, termasuk 

menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah 

kewajiban setiap orang, badan hukum atau instansi yang 

mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memper- 

hatikan pihak yang ekonomis leraah. Ketentuan ini ber- 

tujuan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kerusak- 

an tanah dan lengkungan hidup manusia.
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TINJAUAN UMUM MENGENAI DESA PERDIKAN 

1. Riwayat Desa Perdikan.

Dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun, 

terdapat 2 bekas desa perdikan dalam wilayah. Kecamatan 

Tainan yang sampai sekarang masih dalam taraf penyelesaian 

tertib administrasi pertanahan.

Dua desa tersebut terdiri dari 6 Perdukuhan, yaknis

1. Desa Taman : 1. Dukuh Pacekeras;

2. Dukuh Punggala;

3. Dukuh Donupuran;

2. Desa Kuncen : 1. Dukuh Rorgan;

2. Dukuh Sibungkus;

3* Dukuh Slajenlor,,

Desa-desa Perdikan tersebut timbulnya semula adalah

pemberian Sultan Jogyakarta kepada Kyai Misbach untuk

13 1 ?Desa TamanJ' *; Dan Kyai Mo ch. Ngarin untuk Desa Kuncen

karena jasa-jasa mereka terhadap kesultanan Jogya.

Sebelum desa-desa tersebut dilikwidir dengan

BAB III

■^Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tainan wilayah 
Kotamadya Madiun tanggal 16 September 1984.

12
Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kuncen 

wilayah Kotamadya Madiun tanggal 18 September 1984.
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sendirinya kekuasaan dan kepemilikannya atas tanah-tanah

tersebut ada pada Kyai Perdikan/kepala perdikan sedangkan

rakyat hanya menggarap ( megersari )„

2. Pengertian Tanah/Desa Perdikan.

Suatu faktd* sejarah dari Bangsa Indonesia,

mengenai keadaan masyarakat pada masa lampau, terutama

kehidupan di luar istana tentang hubungan-hubungan

agraris di wilayah pedesaan,, Dari hubungan ini tampak di-

jumpai soal pemilikan tanah sistem pajak, dan kewajiban

rakyat pedesaan terhadap rajanya, serta pengaruh

kekuatan-kekuatan dari luar seperti Kebudayaan Hindu,

Agama Islam, dan Kolonialisme terhadap agraris itu.

Pengaruh dari luar itu menunjukan fakta mengenai unsurpasi

yang dilakukan oleh raja dan kekuasaan kolonial terhadap

tanah yang menjadi ulayat desa sebagai komunitas,

sehingga adanya unsurpasi itu timbul pemilikan tanah yang

bersifat perseorangan.

pBmberian hak kebebasan dari beban-beban kerajaan

disertai dengan hibah tanah-tanah itu, maka hibah terse-

but lalu hanya mengenai tanah-tanah hak milik yang

13khusus kepunyaan raja sendiri.

Demikian pula, bilamana sesuatu desa atau daerah
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merupakan wilayah bebas, maka hal itu sama sekali tidak 

menentukan kedudukan hukum tanah-tanah yang bersangkutan.

Untuk menjelaskan kedudukan hukum dari desa atau 

iaerah itu schrieke memandang desa tersebut tidak sebagai 

fenomena hukum, tetapi sebagai pranata kemasyarakatan 

yang merupakan produk dari sejarah.lA-

Oleh karena itu, terlepas sama sekali dari per- 

soalan apakah tanah sesuatu daerah dimiliki perseorangan 

secara turun temurun ataukah dimiliki secara komunal, maka 

raja dapat membebaskan daerah tersebut dari beban-beban 

yang diwajibkan terhadap pembesar-pembesar negara maupun 

dirinya sendiri, ataupun membebaninya dengan memelihara 

kepentingan-kepentingan ( agama ) tertentu, dengan 

singkat raja menjadikannya sebagai daerah perdikan ( garis 

bawah. dari saya ).

Nama perdikan berasal dari kata " merdika ,f, 

sedang perkataan merdika asalnya dari bahasa sanskerta 

11 Mahardhika M yang berarti tuan. Dalam makna yang lebih 

dalam maka mahardhika/merdika berarti bebas dan hidup 

lahir menjadi kawula yang sudah manunggal dengan gusti- 

nya.^^ Dalam masa yang berikut di samping .istilah lama

Schrieke, Ibid.f hal. 6.

1 ^b.j.o. Shrieke, Ibid.. hal. 27.



" lepassaken ", dipakai istilah lama merdikaken, dalam 

arti memberikan ( sebagian ) tanah bebas. Dan sekarang 

orang memakai perkataan merdeka dalam pengertian bebas 

untuk berbuat sekehendak hatinya,

Adapun yang dinamakan desa perdikain, sebenamya 

aerupakan tempat semacam desa yang mempunyai wilayah dan 

otonominya sekali artinya terlepas dari aturan hukum yang, 

lain. Desa perdikan ini asalnya dari jaman Hindu. Pada 

waktu itu ra.ja-raja dengan kekuasaannya telah memberi 

anugerah kepada orang-orang/desa tertentu, berupa ke- 

bebasan dari membayar pajak atau melakukan wajib kerja 

kepada raja/kepala daerah.

Di samping itu kepada orang-orang desa tadi di- 

berikan hak-hak istimewa oleh raja, misalnya hak untuk 

memakai payung kebesaran, memakai sesuatu warna tertentu, 

yang biasanya hanya boleh dipakai oleh raja-raja. Pem- 

berian hak-hak atas tanah yang berupa hak untuk membuka 

hutan belukar, daerah merdikan itu langsung di bawah ke- 

kaasaan raja, tidak oleh kepala daerah. Haja berhak untuk 

aerubah adanya hak-hak istimewa tadi dan juga berhak men- 

cabutnya.

Alasan-alasan yang dipakai oleh raja untuk memberi 

hak-hak istimewa itu misalnya :

1 . untuk memajukan agama;

2# untuk memelihara makam-makam raja/orang lain yang di-
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anggap keramat;

3. untuk memelihara pertapaan, pesantren, mesjid, dan 

lain-lain;

Oleh karena itu, desa perdikan yang mendapat hak 

istimewa itu tidak di bawah perintah kepala daerah*

Dengan demikian secara politis mendapat arti yang penting 

bagi raja di dalam daerah yang letaknya jauh. dari pusat 

kerajaan.

Menurut b.j.o. Schrieke desa perdikan tersebut 

dapat dibagi menjadi 2 ( dua ) golongan yaitu :

a. yang dibebaskan dari membayar pajak dan melakukan 
wajib kerja, dengan dibebaskannya kewajiban itu 
agar supaya memelihara makam-makam dan memelihara 
kepentingan agama;

b. yang dibebaskan dari kewajiban terhadap raja/ ' . 
kepala daerah dengan ketentuan bahwa kewajiban- 
kewajiban haruslah dijalankan guna kepentingan 
kepala desanya, yang dapat mempergunakannyag 
keuntungannya sendiri/untuk keperluan lain.

Dengan demikian, sifat daripada desa perdikan itu 

tidaklah lain merupakan pembebasan kewajiban-kewajiban 

terhadap raja atau penyerahan kewenangan-kewenangan raja 

yang timbul dari hak milik raja.

Dalam penulisan skripsi ini, saya memgambil obyek 

penelitian di wilayah Kotamadya Madiun, yakni Kelurahan 

Taman dan Kelurahan Kuncen yang merupakan bekas desa

38

■^b.j.o. Schrieke, Ibidt hal. 30



perdikan, dua desa perdikan sub a, yaitu yang dibebaskan 

dari membayar pajak dan melakukan wajib kerja dengan di

bebaskan kewajiban agar supaya memelihara makain-makam 

dan memelihara kepentingan agamaai

Hal ini nampak di desa tersebut, yaitu adanya 

suaka purbakala yang di dalamnya terdapat makam-makam 

orang-orang yang dianggap keramat seperti R. Ronggo Pra- 

wirodirjo, Vedono Bupati Madiun, Pangeran Mangkunegoro 

ke I sampai dengan ke Vi dan lain-lain, serta adanya 

mesjid Donupuro yang merupakan warisan dari masa lampau.

Kemudian desa perdikan itu diteruskan sampai 

zaman kemerdekaan, dimana negara kita sudah menjadi 

negara Republik Indonesia* Dari zaman Pemerintahan Hindia 

Belanda hak-hak istimewa yang diberikan kepada desa-desa 

perdikan itu menimbulkan terjadinya kecurangan yaitu, 

berwujud pembebasan-perabebasan lebih lanjut, yang tidak 

beralasan dan menjadi tidak sah, yaitu mereka merasa 

bebas dari aturan yang lain. Hak yang diberikan adalah 

tanah belukar dan bukan pemberian hak terhadap tanah 

pertanian, sehingga pemberian hak-hak istimev/a kepada 

desa perdikan tidak melanggar hak-hak penduduk atas tanah 

pertaniannya.

Selanjutnya dalam perkembangannya kepala-kepala 

perdikan itu telah menjadi pemilik tanah pertanian yang 

luas. Hal ini disebabkan karena kepala desa perdikan juga
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berhak untuk melakukan penguasaan terhadap desa yang di- 

kepalainya, oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda 

semula segan untuk mencampuri segala sesuatu mengenai 

desa perdikan tersebut. Dengan demikian wewenang-wewenang 

kepala desa lambat laun melebihi dan menyimpang dari hak- 

hak semula untuk menguntungkan dirinya sendiric

Dari penelitian di lapangan itu menunjukkan bahwa 

desa perdikan tersebut hampir sama dengan tanah partike- 

lir milik orang asing, Pada umumnya keadaan desa semacam 

ini sangat menyedihkan terutama kepada mereka yang tidak 

mempunyai hak yang tetap atas tanah, karena hak itu ada 

di tangan kepala/kyai desa, sedangkan warganya hanyalah 

sebagai penggarap ( megersari ) saja, sehingga adanya 

daerah-daerah perdikan itu menjadi pengahalang bagi per- 

kembangan desa yang otonom.

3© Status Tanah/Desa Perdikan

Seperti kita ketahui bahwa lembaga desa perdikan 

seperti tersebut di atas telali dihapuskan berdasarkan 

Undang-undang no, 13 tahun 1946 tertanggal 4 September

1946 yang berlaku surut sejak tanggal 17 Augustus 1945, 

hal ini dapat dimaklumi karena hak-hak dan kewenangan 

yang dipunyai oleh kyai/kepala perdikan bertentangan 

dengan kedaulatan yang dipunyai oleh negara Republik 

Indonesia.

Pada saat hapusnya desa-desa perdikan tersebut,
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maka status hak atas tanah-tanah bekas perdikan menjadi 

berstatus sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh 

negara ( tanah negara )o

Perkataan M dikuasai " oleh negara ini sesuai 

dengan UUPA yang berpangkal pada pendirian bahwa untuk 

mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UTJD 

1945, maka tidgjclah perlu dan tidak pada tempatnya bahwa 

Bangsa Indonesia ataupun negara, bertindak sebagai 

pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara, sebagai 

suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat ( bangsa ) 

bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut inilah harus 

dilihat arti ketentuan dalam pasal Z ayat 1 UUP A yang 

menegaskan bahwa :

11 Bumi, air, dan .ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang ter- 

tinggi dikuasai oleh negara ( garis bawah dari saya )

Berpangkal pada pendirian itu, maka perkataan di

kuasai dalam pasal ini bukanlah berarti memiliki, akan 

tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada 

negara, sebagai suatu organisasi masyarakat/bangsa Indone

sia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi s

a. untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, 
dan ruang angkasa tersebut;

bo menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang 
angkasa; ___ - .

Cc menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
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antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan^hukum
yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Segala sesuatunya diarahkan untuk mencapai sebesar- 

b e s a m y a  kemakmuran rakyat dalam rangka menuju masyarakat 

yang adil dan makmur ( pasal 2 ayat 3 ).

Adapun kekuatan negara yang dimaksud itu mengenai

semua bumi, air, dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah

dihaki maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah

yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak itu, artinya

sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mem-

punyai dengan sesuatu hak untuk digunakannya, sampai di-

18
situlah kekuasaan negara tersebut, sedangkan kekuasaan 

negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak 

oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan 

p enuh•

Dalam pelaksanaan penghapusan desa perdikan itu 

mempunyai 2 ( dua ) aspek yaitu : 

pertama : aspek pemerintahannya

dalam hal ini mengenai pemilihan dan pengang- 

katan kepala desa lainnya. Pada saat disusun- 

nya lembaga desa yang baru maka dit)erlukan

42

Soedalhar, UUPA Dan Xandreform. Karya Bhakti, 
Surabaya, 1984, hal. 4.

^■®Soedalhar, Ibid., hal. 27.
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sarana diantaranya tanah jabatan, dan keperlu- 

an soaial lainnya; 

kedua : aspek status hak atas tanahnya

untuk penyelesaian status hak atas tanahnya 

perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundangan 

yang berlaku ( Undang-undang Pokok Agraria no.

5 tahun I960 beserta peraturan pelaksanaannya). 

Dalam penjelasan UUP A dikatakan bahwa hak menguasai 

dari negara ini merupakan semacam hubungan hak ulayat yang 

diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada 

tingkatan seluruh wilayah negara,,

Hak menguasai ini menurut pasal 2 ayat 4 UUPA, 

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra 

dan masyarakat hukum adat.

Dengan lain perkataan daerah swatantra dan 

masyarakat hukum adat, dapat :

a. melaksanakan hak ulayat dan hak-hak serupa itu 

sepanjang kenyataannya masih ada;

b. melaksanakan hak menguasai dari negara yang dikuasakan

19kepada daerah-daerah tertentu, sekedar diperlukan.

Jika kita kaitkan dengan prinsip persatuan bangsa 

dalam Negara Republik Indonesia, maka hukum adat yang
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^Imam Soetiknyo, Politik Agraria Nasionaly Gajah 
Maaa University Press, hal. 47.
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dahulu hanya mementingkan suku dan masyarakat hukumnya 

sendiri, harus ditelti karena jika bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan kesatuan negara serta dapat 

menghamabat pembangunan nasional tidak diberlakukan lagi.

Hal ini adalah merupakan konsekuensi daripada 

sumpah pemuda dan proklamasi kemerdekaan bahwa kepenting

an bangsa dan negara di atas kepentingan masyarakat 

hukum adat.

Oleh karena, suku-suku bangsa dan masyarakat hukum 

adat tidak mandiri lagi melainkan sudah merupakan bagian 

dari satu Bangsa Indonesia di wilayah negara kesatuan, 

maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan 

dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak ada di- 

tangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai 

penguasa tertinggi dalam wilayahnya, yaiti untuk s

1 . menerima pemberitahuan anggota masyarakat hukum yang 

ingin membuka tanah;

2. melindungi hak-hak anggota suku atas tanah dan 

mendamaikan apabila ada perselisihan mengenai tanah;

3. menjadi saksi apabila ada perbuatan hukum mengenai 

tanah yang menurut hukum adat memerlukan saksi;

4* mev/akili suku/masyarakat hukum keluar0

Selanjutnya dengan adanya perubahan susunan 

pemerintahan desa dalam wilayah negara kesatuan Republik 

Indonesia, dengan sendirinya wewenang berdasarkan hak



ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah ber- 

alih kepada Pemerintah Pusat menjadi sebagai penguasa 

tertinggi dan pemegang hak menguasai/ulayat seluruh 

wilayah negarae

Berdasarkan wewenang tersebut, menurut pasal 4 

UUPA pemerintah diharuskan membuat suatu rencana umum 

mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, 

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 

untuk keperluan-keperluan yang bersifat :

a, politis ( tanah untuk keperluan/bangunan-bangunan 

, pemerintah termasuk bangunan pertahanan ); 

bo ekonomi ( tanah untuk keperluan perkembangan

produksi pertanian, perternakan, perikanan, perkebunan, 

industri, dan lain-lain ); 

c. sosial ( tanah untuk keperluan peribadatan, makam, 

pusat-pusat pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan 

lain-lain )»

Kemudian berdasarkan rencana umum itu, pemerintah 

daerah dalam melaksanakan programnya haruslah disesuaikan 

dengan keadaan daerah masing-masing,

Di samping wewenang seperti tersebut di atas, hak 

menguasai dari negara yang meliputi seluruh bumi, air, 

dan ruang angkasa di wilayah Negara Republik Indonesia, 

baik yang :

.a. di atasnya sudah aaa hak-hak perorangan/keluarga,
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apapun nama hak itu; 

ho di atasnya masih ada hak ulayat dan hak-hak semacam 

itu, apaun nama hak itu;

c. di atasnya tidak ada hak-hak tersebut pada sub a dan 

sub b, dan/atau sudah tidak ada pemegang hak-hak 

tersebut ( misalnya bekas tanah swaparaja, tanah bekas

hak-hak barat, tanah tak bertuan, dan lain-lain ).

Dari hal-hal seperti tersebut di atas, maka hak 

menguasai dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak

perseorangan/keluarga seperti pada sub a bersifat pasif, 

sedangkan hak menguasai dari negara menjadi aktif, jika

tanah tersebut dibiarkan tidak diurus dan masih belum 

dibuka. Hal ini berarti bahwa setiap kali apabila negara 

memerlukan tanah untuk keperluan kepentingan pembangunan, 

pemerintah dapat membuka tanah tersebut dengan memperhati- 

kan hak ulayat dari masyarakat hukum apabila masih ada 

di atasnya. Misalnya di dals&j* pemberian suatu hak atas 

tanah, maka masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya 

didengar pendapatnya dan akan# diberi " recognitie " yang 

memang berhak untuk menerimanya,

Menurut Imam Soetiknyo dalam bukunya yang berjudul 

politik Agraria Nasional menjelaskan bahwa menguasai 

dari negara atas tanah bekas swapraja dan sebagainya

46



( seperti pada sub c ) bersifat aktif^G

Jelaslah sudah bahwa hak menguasai dari negara dan 

segala wewenang yang timbul karenanya, tidak bertentangan 

dengan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat 

adat, tetapi raerangkum semua hak ulayat serta hak-hak 

atas tanah dan air menurut hukum adat sejauh masih ada9

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebagai akaibat 

dihapuskanya lembaga deda perdikan untuk menjadi desa 

oiasa, maka terhadap status tanahnya menjadi langsung di- 

kuasai oleh negara.

Dengan demikian kekuasaan negara yang dimaksud 

itu mengenai semua bumi, air, dan ruang angkasa yang 

sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak, maka 

negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada 

seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut 

peruntukan dan keperluannya, seperti misalnya permohonan 

hak milik atas tanah, hak guna bangunan atau dengan mem- 

berikannya dalam pengeloiaan kepada sesuatu badan penguasa 

C departemen, jawatan atau daerah swatantra dan lain-lain) 

untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing 

lihat pasal 2 ayat UUPA )

Oleh karena itu, menurut Bapak S. Parman diperlukan 

beberapa cara penyelesaian terhadap tanah-tanah perdikan

if?

pQ
Imam Soetiknyo, Ibid.. hal. 3k*



itu, adapun penyelesaian itu dapat ditsmpuh melalui

beberapa cara antara lain :

1. berdasarkan ketentuan P 0P no0 224 tahun 1961 tentang

Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti rugi;

2. melalui konversi berdasarkan ketentuan UUPA;

3o dengan mengajukan permohonan hak biasa;

4« melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 5 tahun

1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara

21Pemberian Hak Atas Tanah.

Menurut Dr0 A eP. Parlindungan dalam bukunya yang 

berjudul Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria dalam 

bab konversi pasal 1 1 menyatakan bahwa :

1 . hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagai 
mana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam 
pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama 
sebagai di bawah ini, yang ada mulai berlakunya 
undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, 
milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe desa, 
pesini, grant sultan, landerijenbezitrcht, altij- 
ddurende erpach, hak usaha atas bekas tanah paxti- 
kelir dan hak-hak lainnya dengan nama apapun juga 
yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri 
Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini' 
menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 , 
kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi 
syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 ( garis 
bawah dari saya )

Pasal 11 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan

Wawancara dengan Bapak S. Parman Ka.si. Pengurus- 
an Hak atas Tanah Kantor Agraria Kodya Madiun tanggal 29 
September 1984

A.P0 Perlindungan, Komentar Atas.UUPA, alumni 
Bandung, 1982, hal* 150.

21

22



Kienteri Agraria no0 2 tahun I960 pasal 10 dan 20, di- 

konversi menjadi hak milik, hak guna bangunan, dan hak 

pakai.

Dengan demikian, amatlah penting dilaksanakan 

administrasi pertanahan terhadap tanah negara bekas per

dikan untuk menuju'pada suatu tertib administrasi per

tanahan sesuai dengan pokok kebijaksanaan pertanahan*

Oleh karena itu, pengajuan terhadap hak milik 

dari tanah negara bekas perdikan dapat dijadikan pedoman 

kecuali jika yang mempunyainya ( pemohon ) tidak memenuhi 

syarat sebagaimana dalam pasal 21 UUPAo

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini, maka di- 

antara desa-desa yang ada dalam wilayah kecamatan Kota- 

madya Madiun terdapat dua-. desa. yang semula adalah desa 

perdikan, yaitu Desa Taman dan Desa Kuncen..

Adapun penyelesaian masalah perdikan di dua desa
27

tersebut dilaksanakan secara kolektif dan bertahap. J

Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 1946 tentang 

Penghapusan Desa Perdikan, maka secara yuridis formil 

desa-desa perdikan di seluruh Indonesia sejak tanggal 17 

Agustus 1945 telah hapus.

Pada tanggal 5 September 1962 dikeluarkanlah

49

.’/awancara dengan Bapak Teje, anggota team panitya 
penyelesaian desa perdikan. di Madiun tanggal IQ Oktober 1084
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Peraturan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi noe 11 

tahun 1962 tentang Penghapusan Desa Perdikan di Jawa Timur 

yang merupakan peraturan pelaksanaan "bagi Undang-undang 

no. 13 tahun 1946, Peraturan Menteri Pemerintahan Umum 

Dan Otonomi Daerah no. 11 tahun 1962 pasal 1 menegaskan 

bahwa desa perdikan dalam wilayah karesidenan Madiun di- 

hapus dan menjadi desa biasa.

Dalam menyelesaikan status hak atas tanah-tanah 

perdikan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri no. 5 tahun 1973 tentang Tata Cara Pemeberian Hak 

Atas Tanah diselesaikan oleh kantor agraria dan pengawas- 

an agraria daerah Madiun, sekarang kantor agraria Kota

madya Madiuno

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 

maret 1969 no., S.D. 16/2/1969 dijelaskan bahwa untuk 

menyelesaikan status hak atas tanah di desa perdikan itu 

harus diproses lewat permohonan hak biasa yang berarti 

para penguasa tanah tersebut dinyatakan sebagai pemegang 

hak pendahuluan atas tanah negara.

Dari uraian tersebut di atas maka penyelesaian 

status ha!k atas tanah di Desa Taman dan Desa Kuncen di

proses melalui Panitya Pemeriksa Tanah A, yang terdiri 

dari :

1. kepala agraria daerah kotamadya Madiun sebagai ketua;

2. asisten wedono/kepala kecamatan atau pejabat yang
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setingkat sebagai anggota;

3. kepala desa dari daerah tenpat letaknya tanah yang 

bersangkutan sebagai anggota; 

k. seorang sekretari* dari kantor pendaftaran tanah yang 

bersangkutan sebagai anggota*

Dengan demikian, status desa perdikan bagi desa 

Taman dan Kuncen itu telah berakhir, yang berarti merupakan 

babak sejarah terakhir dari kekuasaan dan kejayaan para pe- 

megang desa perdikan yang diwarisinya sejak ratusan tahun 

yang silam.

Oleh karena itu, betapa pentingnya diadakan pelak- 

sanaan administrasi pertanahan yang mantap bagi tanah- 

tanah bekas perdikan artinya, agar supaya proses penyele

saian terhadap permohonan hak milik atas tanah sampai 

dengan penerbitan sertifikatnya dapat berjalan dengan 

lancar, tertib, dan murah biayanya.

51



PROS^DUR ALMINISTRASI PERTANAHAN DI EXS DESA

PERDIKAN

1. Permohonan Ilak Milik Atas Tanah

Sebagaimana kita ketahui bahwa akibat dihapuskan- 

nya lembaga desa perdiKan tersebut, maka status hak atas 

tanah menjaai tanah negara, den.jan demiKian terhadap 

tanah-tanah pero.iK.an itu terdapat permasalahan pOKOk 

yang harus aiselesaiKan.

Yang uimaksud permasalahan p0K0K yang harus ui- 

selesaikan itu yaitu :

a. menyelesaia.K:an status hak atas tanah-tanah yang ai- 

kerjakan atau aiKuasai oleh rakyat/desa baiiv yang 

dipergunakan sebagai tanah pertanian raaupun tanah 

perumahan;

b. menyeiesainan/mengarahkan para pemohon yang oelura 

melaksanaitan penaaftaran tanah untuk mendapatkan 

sertifikat«

Di muka telah saya jelasKan bahwa berdasarkan 

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal lo Maret 19by no. S.D 

lb/2/19b9, untuk menyelesaikan status hak atas tanah 

di dua desa tersebut harus diproses lewat permohonan 

hak biasa yang berarti para penguasa tanah itu dinyata- 

kan sebagai pemegang hak pendahuluan atas tanah negara. 

Dari uraian tersebut di atas maka penyelesaian

BAB IV
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di dua bekas desa perdikan itu yakni kelurahan Taman dan 

Kelurahan Kuncen terhadap status tanahnya diproses me- 

lalui panitya A,

Untuk tahap pertama dalam penyelesaian status hak 

atas tanah di bekas desa perdikan tersebut maka dibentuk- 

lah panitya likwidasi, kemudian dengan berdasarkan Per

aturan Menterl Pemerintahan \Iaum dan Otonomi Daerah no. 11 

tahun 1962 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan di Ka- 

residenan Madiun dalam pasal 3 ditegaskan bahwa kepada 

bekas kepala perdikan/keluarga sentono dapat diberikaii 

ganti rugi atau tunjangan berupa uang sedangkan besarnya 

tunjangan itu didasarkan atas hasil bersih dalam 1 tahun 

dari tanah bengkok, sedangkan kepada masyarakat dari 

masing-masing desa bekas perdikan itu dikumpulkan dihadap- 

an walikota dan panitya A untuk diberikan penjelasan me

ngenai tata cara mengajukan permohonan hak milik atas 

tanah yang mereka kuasal.

Sebagai misal sebidang tanah negara yang dikuasai 

dengan hak pendahuluan oleh Drs. Kardl Waluya ( lihat 

lampiran I ), dari lampiran itu dapat dilihat bahwa me

ngajukan satu permohonan hak atas tanah berlaku terhadap 

satu bidang permohonan hak yang dimohonkan misal hak milik.

Sebaliknya jika hal itu sudah terjadi mutasi tanah 

maka harus pula disertakan surat keterangan penyerahan hak 

atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru*
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M i l  I iv 
p m p u ^ k  x w

” U N IV tK M  TAS M  K LA M iO  \ * 
S U R A B A Y A

Pemohon yang luas tanahnya kurang dari 2 ha untuk

2
pertanian dan 2.000 m untuk perumahan maka wewenang

pemberian hak ada pada gubernur kepala daerah, sedangkan

bila pemohon luas tanahnya melebihi dari 2 ha pertanian

2
dan 2.000 m perumahan maka wewenang ada pada Menteri 

Dalam Negeri*

Selanjutnya semua permohonan yang masuk dan yang 

bukan sawah, diteruskan ke Kantor Inspeksi Agraria Jawa 

Timur sekarang Direktorat Agraria Jawa Timur dengan ber- 

tahab untuk mendapatkan surat keputusan. Tentang pengirim- 

an berkas permohonan tersebut sebagaimana daftar dan peta 

tanah dapat dilihat dalam lampiran ( lampiran II ).

Tentang tanah-tanah yang masih berstatus sawah 

yang diajukan permohonan hak dan akan digun akan untuk 

perumahan, diproses melalui Panitya A dan permohonannya 

dilampir'i pula dengan permohonan fatwa tata guna tanah 

untuk memperoleh izin alih tata guna tanah dari gubernur 

kepala daerah tingkat I cq Kepala Direktorat Agraria 

Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

no. 13 tahun 1978 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas 

Tanah.

Perlu kita ketahui bahwa untuk tercapainya target 

penyelesaian tanah-tanah bekas perdikan mntuk Desa Kuncen " 

ditangani oleh.proyek 3 HT ( Proyek -Penertiban, peningkat- 

an, dan Pengurusan Hak Atas Tanah ), karena mengingat

54



sering tidak lengkapnya pejabat-pejabat dari Panitya A,

sehingga mengakibatkan tertundanya sidang/ Proyek ini

merupakan proyek daripada kantor agraria yang telah di-

setujui oleh Direktorat Jendral Agraria sedangkan proses

penyelesaiannya untuk disidangkan masih tetap dipegang

24
oleh panitya &• Dengan demikian, proses penyelesaian 

dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Dalam perkembangan selanjutnya para pemohon dapat 

mengajukan permohonan hak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

Setelah berkas perkara seperti terlampir dalam 

lampiran II, III, ) diterima oleh kantor agraria 

kotamadya lalu dikirim ke Direktorat Agraria Jawa Timur 

untuk mendapatkan surat keputusan pemberian hak0

Sebagai contoh : ( lihat lampiran IV ) berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Timur no» DA/77/SK/HM/1983, ditegaskan bahwa tanah yang 

dimohonkan hak milik meliputi tanah-tanah dikelurahan 

Taman dan Kuncen Kotamadya Madiun adalah tanah bekas 

perdikan yang telah dijadikan daerah desa biasa, dengan 

luas 324.955 m^ untuk kelurahan Taman dan 1.325.600

55

Wawancara dengan Bapak S. Parman JCa. si0 Pengurue 
an Hak Atas Tanah Kantor Agraria Kotamadya' Madiun - 
tanggal 2 october 1984*• -
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untuk kelurahan Kuncen dengan demikian dapat diberikan 

hak*.

Menurut SK ini pemberian hak milik tersebut baik 

yang akan dipergunakan untuk perumahan atau pertanian 

harus disertai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai 

berikut s

1 * segala akibat, biaya, dan untung rugi yang timbul 
karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala 
tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut 
adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari para 
penerima hak;

2* bidang tanah tersebut harus disertai tanda-tanda 
batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961;

3o penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan 
kepada negara dan dana landreform;
uang pemasukan tersebut di atas harus dibayar sejak 
tanggal surat keputusan ini;

5* untuk memperoleh tanda bukti hak ( sertifikat ) ■ 
hak milik tersebut harus didaftarkan pada kantor 
agraria kodya yang bersangkutan selambat-lambat- 
nya dalam waktu 4 bulan setelah syarat-syarat 
pada angka 3 di atas dipenuhi dan membayar biaya 
pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;

6 . surat keputusan pemberian hak milik ini batal 
dengan sendirinya apabila penerima hak tidak 
memenuhi salah satu syarat dalam angka 2 dan 5 
tersebut di atas;

7*,di dalam soal-soal yang berhubungan dengan pemberi
an hak milik ini, penerima hak dianggap memilih 
tempat kedudnkah ('.domicili ) tetap pada Kantor 
Agraria Kotamadya Madiun.25

Kutipan dari Surat.Keputusan Gubernur.Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya No. DA/77/SK/HM/
1983. -
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Di dalam SK tersebut ditegaskan bahwa dalam waktu

6 bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan ini di- 

keluarkan harus membayar lunas semua biaya administrasi 

termasuk mendaftarkan haknya untuk mendapatkan tanda bukti 

hak selambat-lambatnya dalam waktu 4 bulan setelah syarat- 

syarat dipenuhi, maka yang bersangkutan akan segera men

dapatkan tanda bukti hak ( sertifikat ) hak milik.

Kemudian bila penerima hak tidak dapat memenuhi 

salah satu syarat seperti dalam SK itu, maka SK tersebut 

artinya surat keputusan pemberian hak itu akan gugur/ 

batal, namun demikian dengan gugur ataupun batalnya 

SK tersebut penerima hak masik diberi kesempatan untuk 

mengajukan perpanjangan SK seperti terlampir dalam 

lampiran VII, XII dengan disertai alasan-alasan pernyataan 

keterlambatannya*

Alasan-alasan pernyataan itu harus berisi bahwa :

a. tanahnya tidak dialihkan kepada orang lain, artinya 

bahwa tanahnya masih dalam penguasaannya;

b. bahwa tanahnya tidak dalam sengketa*

Perlu diketahui bahwa masa berlakunya SK tersebut 

adalah. 3 tahun, oleh karena itu, apabila penerima hak

tidak dapat melaksanakan kewajiban memenuhi jangka waktu_

seperti dalam ketentuan itu maka yang bersangkutan harus
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mengajukan permohonan seperti semula atau dari awal lagif6 

Seperti dalam judul skripsi ini maka yang masih 

banyak jumlah pemohon yang mengajukan permohonan hak milik 

atas tanah untuk diselesaikan adalah Kelurahan Taman, hal 

ini disebabkan para pemohon setelah menerima surat ke

putusan pemberian hak masih mengadakan pemecahan tanah 

untuk diwariskan, sehingga mengakibatkan terjadinya per- 

kembangan atas sebidang tanah yang mereka kuasai sedangkan 

untuk Kelurahan Kuncen hampir keseluruhannya dapat di

selesaikan artinya banyak yang sudah mempunyai hak milik 

atas tanah yang mereka kuasai,

Dengan adanya perkembangan desa yang kemudian men

jadi Kelurahan dengan berdasarkan Undang-undang no* 5 

tahun 1979 , maka terhadap tanah-tanah bengkok yang masih 

ada dalam desa bekas perdikan untuk sementara dikuasai 

oleh kotamadya sedang pelaksanaannya menjadi wewenang 

g u b e m u r  tingkat I. Untuk Kelurahan Taman dan Kuncen ber

dasarkan kebijaksanaan pemerintah setempat tanah-tanah itu, 

dapat disewakan pada pamong desa yang bersangkutan sedang

kan b e s a m y a  biaya sewa masuk pada kas pemerintah daerah??
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26wawancara dengan Bapak Soegianto anggota team 
panitya penyelesaian tanah-tanah perdikan Kotamadya Madiun 
tanggal lif oktober 1984*

Wawancara dengan Bapak S. Parman Ka.sie. Peng- 
urusan hak atas tanah Kantor Agraria Kodya Madiun tgl, 17- 
oktober- 1984.



2. Prosedur Pensertifikatan Tanah

59

Masalah kepastian hukum pertanahan bagi sebagian 

besar para petani merupakan salah satu keperluan asasi 

yang perlu digalakkan dalam rangka pembangunan nasional. 

demikianlah maka UUPA pun pemerintahan penyelenggaraan 

pendaftaran tanah ( pasal 19 UUPA ) jo. PP no, 10 tahun 

1961. Dalam pasal 19 UUPA kita saksikan adnya keharusan 

bagi pemerintah untuk mengatur soal pendaftaran tanah.

Kepastian hukum dapat diperoleh dengan sebanyak 

mungkin meletakan kaedah-kaedah hukum agraria dalam 

peraturan-peraturan yang tertulis dan menyelenggarakan 

univikasi tanah yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Dengan diselenggarakan pendaftaran tanah maka pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status 

atau kedudukan hukum daripada tanah-tanah tertentu, letak, 

luas, dan batas-batasnya, siapa yang mempunyai, serta 

beban-beban apa yang ada di atasnya.

Kita mengetahui bahwa pelaksanaan dari pendaftaran 

tersebut yang berarti diadakan pengukuran, perpetaan, 

pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan' 

hak, dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, dan 

pemberian tanda bukti lunas, kesemuanya sebagai alat 

pembuktian yang kuat.

Menurut A.Pr'Parlindungan bahwa pendaftaran tanah 

di Indonesia adalah pendaftaran tanah hukum ( recht



kadaster ), bukan fiskal kadaster maupun pendaftaran
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tanah ekonomi ( wirtschftlichen kadaster )e

Adapun prosedur pensertifikatan tanah di eks desa 

perdikan adalah sebagai berikut :

Semenjak si penerima hak menerima surat keputusan pem

berian hak dengan membayar ganti kerugian, kemudian yang 

bersangkutan diberi kesempatan untuk mendaftarkan haknya 

dengan mengajukan permohonan surat keterangan pendaftaran 

tanah ( SEPT ), selanjutnya SKPT ini dengan disertai 

surat tanda pembayaran dan pendaftaran, syarat tanda 

lunas pajak ( bagi SK yang bersifat peningkatan hak ) 

diserahkan ke kantor kodya, yang oleh kantor ini diolah 

dan diproses dengan pemasangan tanda/penunjukan batas 

tanah, kemudian oleh kantor agraria kodya dikeluarkanlah 

sertfikat yang selanjutnya diberikan pada yang berhak*

Jadi sistem pendaftaran tanah ini bukan belasting 

kadaster ( pendaftaran tanah untuk keperluan pajak ) 

seperti landrente yang mengeluarkan petok pajak hasil 

bumi atau kekitir atau girik.

inilah letak beda yang prinsipiil antara sertifi- 

kat tanah dengan petok-petok Ipeda0

3. Subyek Yang Berhak
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Diraaksudkan mengenai siapa yang mempunyai tanah 

itu, kepastian ini diperlukan agar perbuatan-perbuatan 

hukum terhadap tanah tersebut hanya dapat dilaksanakan 

oleh yang mempunyai/berhak saja. Sedangkan orang lain 

tanpa persetujuan pemiliknya tidak dapat melakukan per- 

buatan hukum yang disyahkan itu. Mengenai kepastian 

tentang subyek yang berhak ini dapat dicapai dengan me- 

nyelenggarakan apa yang disebut pendaftaran tanah khusus- 

nya suatu recht kadaster, sebab dengan menyelenggarakan 

recht kadaster maka dapat diberikan kepastian siapa yang 

menghaki suatu bidang tanah, hak apa, tanah mana yang 

dihaki, demikian juga dapat diketahui beban-beban apa 

yang ada di atasnya.

Dengan diadakannya recht kadaster maka orang yang 

mempunyai tanah dengan mudah dapat membuktikan baik di 

muka maupun di luar pengadilan bahwa dialah yang mempunyai 

hak atas tanah terhadap sebidang tanah. Berdasarkan PP 

no. 10 tahun 1961 kepada para pemegang hak diberikan 

suatu surat tanda bukti hak yang disebut sertifikat yang 

kalau menurut hukum merupakan alat bukti yang kuat.

Dengan adanya sertifikat ini maka para pemohon hak atas 

tanah-tanah bekas perdikan akan dapat terjamin kepastian 

hukum atau hak baik untuk penguasaan maupun penggunaan 

tanahnya.



BEBERAPA MASALAH DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI 

PERTANAHAN DI M S  DESA PERDIKAN DAN PENYEIESAIANNYA 

1 0 Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan

Dalam usaha untuk mewujudkan suatu tertib hukum di 

bidang pertanahan yang akan dapat menumbuhkan kepastian 

hukum dan hak-hak tanah serta penggunaannya, maka amatlah 

penting diciptakan suatu tertib administrasi pertanahan, 

sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian 

seperti dalam pengajuan permohonan hak atas tanah sampai 

dengan keluarnya sertifikat.

Menurut hemat saya, administrasi pertanahan selama 

ini dirasakan kurang begitu mantap. Masyarakat banyak yang 

mengeluh karena sulitnya mengurus surat-surat tanah, 

prosedumya yang berbelit-belit, serta dengan biaya yang 

terlalu mahal sehingga masyarakat segan untuk mengurusnya* 

Hal ini, menurut saya ada beberapa faktor yang 

menghambat, misalnya dalam pelaksanaan administrasi per

tanahan di eks desa perdikan yaitu antara lain 5

1 . belum dipahaminya peraturan perundangan agraria oleh 

sebagian besar anggota masyarakat;

2. umumnya para pemohon segan untuk mengurus hak-hak atas 

tanahnya, hal ini disebabkan kurang mengerti status hak 

atas tanahnya maupun arti pentingnya sertifikat bagi 

dirinya;

BAB V
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3* karena masih banyak sebagian anggota masyarakat yang 

tidak mampu untuk membayar biaya-biaya ganti kerugian 

atas pemberian hak, karena dirasa terlalu mahal;

4. karena pemohon tidak cukup bukti antara lain berupa 

petok/girik dan lain-lain, sehingga yang bersangkutan 

tidak mau tahu akan status haknya;

5 # karena tanahnya masih ada yang diterlantarkan hal ini 

disebabkan yang bersangkutan tidak berdomicili di desa 

setempat;

6 , karena tanahnya dimutasikan kepada orang lain, sedang

kan si pemilik baru segan untuk mendaftarkannya;

7. terlambatnya proses penyelesaian oleh kantor direktorat 

propinsi dalam hal keluarnya surat keputusan pemberian 

hak yang berakibat para pemohon terlalu lama menunggu- 

nya untuk mengurus hak-hak atas tanahnya;

8 8 sering terjadi tidak hadirnya beberapa pejabat-pejabat 

dari panitya A dalam proses persidangan secara lengkap, 

sehingga mengakibatkan tertundanya penyelesaiannya*

Dari faktor-faktor penghambat seperti yang saya 

uraikan di atas, maka perlu diambil langkah-langkah ke- 

bijaksanaan untuk mempercepat proses penyelesaian adm£-' 

nistrasi pertanahan di eks desa perdikan agar masyarakat 

yang bersangkutan dapat menikmati dan menggunakan hak atas 

tanahnya.

Adapun uraian mengenai cara penyelesaiannya daripada
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pelaksanaan administrasi pertanahan di eks desa perdikan 

sebenarnya juga merupakan bab penutup tetapi saya akan 

menjelaskan pokok-pokok uraian dalam bab tersendirio

2. Cara Penyelesaiannya.

Berhubung dengan hal-hal seperti tersebut di atas, 

maka langkah-langkah penyelesaian dalam rangka pelaksanaan 

tertib administrasi pertanahan adalah sebagai berkut :

1 * karena masih belum dipahaminya peraturan perundangan 

agraria oleh sebagian besar anggota masyarakat, maka 

perlu diadakan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat 

di desa secara langsung mengenai pentingnya tertib 

hukum pertanahan demi tercapainya kepastian hukum yang 

meliputi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah 

dengan mendasarkan pada peraturan perundangan agraria 

yang berlaku, hak dan kewajiban anggota masyarakat 

terhadap tanahnya ( Undang-undang no. 56 Prp I960; PP 

no, 224 tahun ,1961; Undang-undang no. 2 tahun I960, 

dan PP no, 10 tahun 1961 serta peraturan lainnya );

2„ karena masih dirasakannya terlalu mahal dan rumitnya 

pengurusan surat-surat atau segala yang berhubungan 

dengan permohonan hak, serta adanya gambaran yang 

keliru dengan berakibat kurangnya kesadaran hukum, dan 

keengganan masyarakat untuk mengurusnya, maka diperlu- 

kan tindakan dengan memberikan contoh -yang kongkrit 

yang bersifat persuafif edukatif tentang masalah hukum
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sehingga dapat merangsang dan meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat secara terarah serta dapat meng- 

hapuskan garobarah yang keliru tadi;

3. untuk ketertiban dan kelancaran tugas-tugas agraria, 

diusahakan adanya tertib organisasi dan tertib 

pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku;

4. diusahakan agar para pemohon segera melaporkan bila 

bukti-bukti atas hak tanahnya kurang lengkap yaitu, 

dengan melihat register di desa dan menanyakan pada 

pamong setempat;

agar para pemegang hak atas tanah yang ditelantarkan 

segera mengurus status tanahnya sesuai dengan peratur

an yang berlaku;

6 C diusahakan agar transaksi mutasi tanah dapat diketahui 

oleh aparat desa setempat, sehingga pemilik hak baru 

segera mendaftarkannya;

To perlu dipercepat proses keluarnya surat keputusan oleh 

direktorat agraria propinsi tentang pemberian hak, 

sehingga masyarakat akan cepat menyelesaikannya;

8, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dengan cara 

melakukan pembinaan aparat agraria secara terus 

menerus dan dengan pemberian penerangan-penerangan 

secara luas yang menyangkut tugasnya.

Di samping langkah-langkah.kebijaksanaan itu,
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maka sebagai usaha lain yang perlu diperhatikan dalam 

rangka penyelenggaraan dan peningkatan terciptanya tertib 

administrasi di bidang pertanahan ini diperlukan suatu 

ker^a sama dalam sattL pola kebijaksanaan yang menyeluruh, 

terpadu, dan bertimbal balik antar berbagai instansi baik 

mengenai organisasi ( tata kerja ), personialia, keuangan 

maupun lainnya sehingga akan dapat tercapai tertib admi- 

nistrasi pertanahan.

Dengan demikian perlu ditimbulkan pengertian akan 

arti pentingnya asas keseimbangan antara berbagai ke

perluan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan semangat dan jiwa dari pasal 

33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal-pasal 2, 13, 14, dan 15 UUPA 

( Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun I960 ).



BAB VI 

PENUTUP

Kesimpulan

Telah kita ketahui bahwa masalah tanah dimanapun 

merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, karena 

tanah merupakan sumber daya alam dan faktor pruduksi yang 

utama, baik bagi pembangunan maupun untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup anggota masyarakat sehari-hari.

Setelah saya mencoba menganalisa, menguraikan, dan 

mempermasalahkan, serta membahasnya yang berupa uraian 

bab per bab ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai 

berikut :

1 . tugas keagrariaan merupakan tugas pelayanan kepada 

masyarakat, maka kepada karyawan selaku aparat pelak- 

sana dituntut keaktifannya dalam menunaikan tugasnya 

dan hendaknya terus diberikan bimbingan dan pengarahan 

yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja dengan 

menanamkan kesadaran sebagai aparat pejuang, abdi 

masyarakat, dan abdi negara;

2. dengan tetap berpedoman pada UUPA, maka sesungguhnya 

pemerintah telah berbuat banyak dalam mengatur dan 

memecahkan masalah-masalah pertanahan sesuai dengan 

Pancasila dan UTJD 1945 yang merupakan sumber hukum 

UUP A itu sendiri;

3o "tanah merupakan. kebutuhan yang sangat -vital, maka dalam
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memenuhi kebutuhan tersebut, faktor tanah banyak me- 

nyangkut pelbagai kepentingan seperti penggunaan, 

penguasaan, maupun pemilikannya;

4. sebagaimana diatur dalam Tap. MPR no0 IV/MPR/1978

mengenai masalah pertanahan diperlukan pola kebijaksa- 

naan di bidang pertanahan, kemudian ditetapkan dalam 

PEliITA III mengenai catur tertib di bidang pertanahan 

yaitu :

a, tertib hukum pertanahan; 

b* tertib administrasi pertanahan; 

c„ tertib penggunaan tanah;

d* tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup* 

yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan opera- 

sional keagrariaan;

5* sebelum desa-desa perdikan tersebut ( Desa Taman dan 

Desa Kuncen ) dilikwidir, maka kekuasaan dan ke- 

pemilikannya atas tanah ada pada kyai/kepala perdikan, 

sedangkan masyarakat hanya mempunyai hak menggarap 

( megersari );

6 0 berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 1946 tertanggal 

4 September 1946 yang berlaku surut sejak tanggal 17 

agustus 1945, maka lembaga desa perdikan ini dihapus 

untuk menjadi desa biasa karena tidak sesuai dengan 

bentuk maupun tujuan pemerintahan desa di Indonesia, 

sehingga status atas tanahnya menjadi tanah yang
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langsung dikuasai oleh. negara ( tanah. negara );

7. Oleh karena tanah sebagai sumber kehidupan dan peng- 

hidupan baik bagi pemegang hak maupun para petani, maka 

terhadap tanah-tanah bekas desa perdikan itu negara 

berkewajiban memberikan tanah-tanah tersebut kepada 

para pemegang hak atau badan hukum menurut peruntukan 

dan keperluannya;

8. begitu pentingnya administrasi pertanahan khususnya 

bagi tanah-tanah bekas desa perdikan seperti dalam 

mengurus permohonan hak atas tanah sampai dengan keluar 

nya sertifikat tidak semudah yang dibayangkan karena 

masih harus dipenuhi beberapa persyaratan yang harus 

diperiksa secara teliti;

9. masih kurang tegas dan adanya beberapa kekurangan dari 

peraturan perundangan yang berlaku, seperti berapa lama 

masa berlakunya surat keputusan pemberian hak;

10 o upaya pensertifikatan tanah merupakan salah satu

upaya yang penting dalam rangka penerbitan hak yang 

sekaligus berkaitan dengan usaha meningkatkan ke- 

sadaran hukum khususnya kepada masyarakat bekas desa 

perdikan,

Saran

Sumbangan -pemikiran yang berupa kesimpulan dan 

saran, serta kritik ini kiranya dapat dipergunakan sebagai 

bahan pembending dalam rangka pelaksanaan administrasi
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pertanahan terutama terhadap tanah-tanah perdikan 

( Kelurahan Tainan dan Kelurahan Kuncen ) untuk segera 

terwujudnya tertib administrasi pertanahan maupun dalam 

menyelesaikan permasalahan tertentu lainnya.

Sumbangan pemikiran dari saya lebih bersifat saran 

yaitu antara lain :

1 . dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan ter- 

ciptanya ±ertih:.adihinistrasi pertanahan' ini' diperluRan 

suatu kebijaksanaan yang menyeluruh, terpadu, dan ber- 

timbal balik antar berbagai instansi baik mengenai 

organisasi, personialia, keuangan, dan lainnya agar 

penyelenggaraan tersebut dapat terv/ujud;

2. kebiasaan pemerintah dalam segala langkah kebijaksana- 

an yang selalu berlandaskan pada peraturan pokoknya 

hendaknya dipertahankan. Selain itu, pemerintah juga 

dituntut untuk lebih meningkatkan usaha dalam melega- 

lisasikan peraturan perundangan lainnya yang masih 

mengatur masalah pokoknya saja;

3. bahwa giasalah tanah dimanapun merupakan masalah yang 

rawan dan peka, hal ini disebabkan tanah merupakan 

sumber daya alam maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

sebagian besar masyarakat sehari-hari, maka perlu 

penangan yang serius dan teliti;

4. perlu ditingkatkan adanya penjruluhan/penerangan secara 

bertahap mengenai pentingnya tertib hukum di bidang
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pertanahan demi tercapainya kepastian hukum yang me- 

liputi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah ber— 

dasarkan peraturan agjtarla yang berlaku;

5. sesungguhnya pelaksanaan administrasi pertanahan di 

dua desa bekas p&rdikan tersebut yakni Kelurahan Taman 

dan Kelurahan Kuncen cukup berhasil artinya hampir ke- 

seluruhan proses yang dimohonkan hak milik dapat di- 

selesaikan, sehingga yang perlu ditingkatkan adalah me

ngenai pelayanan yang masih sisa dimohonkan agar dl- 

percepat, tepat, dan tidak berbelit-belit;

6. mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang 

dengan sengaja melakukan penyelewengan-penyelewengan 

terhadap tanah negara;

7. untuk ketertiban dan kelancaran tugas-tugas agraria, 

diperlikan adanya peningkatan tertib pelaksanaan tugas 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

8. prosedur penyelesaian permohonan hak milik atas tanah 

sampai dengan penerbitan sertifikat hendaknya diseder- 

h an akan, lan car, sehingga hal ini akan memberikan 

dorongan kepada fihak-fihak yang menguasai tanahnya 

untuk senantiasa mengusahakan adanya kepastian hak atas 

tanahnya;

9. perlu dilengkapl peraturan perundangan di bidang per

tanahan ;

10 . dicegah adanya pungutan-pungutan yang tidak ber-
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dasarkan hukum.



DAFTAR BACAAN

73

A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok 
Agraria, Alumni, Bandung, 1982*

Bachsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Prespektif. Remaoa 
Karya, Bandung, 1984.

b« j•oi Schrieke, Sedikit Uraian Tentang Pranata 
Perdikan. Bhratara, Jakarta, 1975=

Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jendral Agraria, 
Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Dalam Pembangunan. 
1980.

Eddy Ruchiyat, Pelaksanaan Landreform. Dan Jual G-adai, 
Armico, Bandung, 1983.

Imam Soetiknyo, Politik Agraria Nasional, Gajah Mada 
University Press, Yogyakarta, 1983o

Soedalhar, UUPA dan Landrefornu Karya Bakti, Surabaya,
1984.



■ ^

^UKOaViikcB. D.£EfcH TXNGkiT IX
n ,* d i u :i

:»/.;:■) :, 3,0 3*

susat m m

I'lcrio*.1.' : " Ŝ'y j 1;? ^ 3
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nama .......................................................................................................................................................... ™) C:Ci'

permohonan Hak ...................................................................  dengan keterangan sebagai barikul :

!c I’nt: k dc:n "X’ 

r: ini ir.cnc

A. M EN G EN A I D IR I PEM O HO N :

N A M A  DAN U M U R  
K E W A R G A N E G A R A A N  DAN ATA U  
:k a r t u  P EN D U D U K  A TA U PU N  
S U R A T  K E T E R A N G A N  D A R ! K E P A L A  
D E S A / C A M A T

P E K E R JA A N / JA B A T A N  
T EM P A T  T IN G G A L  K ED U D U K A N  
SU SU N A N  K E L U A R G A  Isteri 
!Anak yang masih menjadi tanggungan

A K T E  P E N D IR IA N / P E R A T U R A N  
BA D A N  H U K U M  Tgl. / Nomor akte / 
peraturan pendirian tg l./nom or/ 
keputusan Menteri Dalam Negeri / 
Kehakiman

B. M EN G EN A I TA N A H  Y A N G  DIM OHON

1. L E T A K N Y A

LU A S

B A T A S - B A T A S

Jalan

Kelurahan / Desa 

Kecamatan

Kabupaten / Kotamadya 

Propinsi Daerah Tingkat I JA W A  T IM U R  
.................................... M2

Surat Ukur / Gambar Situasi tgl.

No.............................................

U T A R A

Tif/.urs

SELA T A N

B A R A T

X ) bfsesuaikan dengan penjabat yang berwenang - vide Peraturan Menteri Daiaivi f-!er;eri No. 3 1 Z lr.

*) M lL IK , G U N A  BA N G U N A N , P A K A I *  Oisi dengan salah satu macam hak iercabut essud dangi.i vcnrj c 
Inginkan pemohon.

—) Kalau pemohon bertindak sebagai kuasa

2. ST A T U S

I



(H A K  Y A N G  M E L E K A T  D tA T A S  T A N A H )

JE N IS  DAN K EA D A A N  T A N A H  

P E ^ G U A S A A N N Y A

( Siapa yang menguasai sekarang kalau pemohon, 

apd dasarnya scbutkan tanggal / nomor aktenya 

secara beruntun ) :

T A N A H  A K A N  D IP E R G U N A K A N  U N T U K
f

T A N A H  LA IN  YA N G  D IPU N Y A I S IP EM O -  

H (jN

{ sdbutkan masing-masing tanahnya, tuasnya dan 

kalau ada tanggal dan nomor sertipikatnya )

S T A T U S  T A N A H

l. S U R A T - S U R A T  YA N G  P IL A M P IR K A N

Salman surat tanda Kewaryanegaraan Surat
l

Keterangan Ganti Nama *) akte /

Peraturan Pendirian Badan Hukum 

!. SaHnan keputusan pengesahan badan hukum 

f. Salman sertipikat / S K P T  / kekitir

I. Salinan surat ukur/gambar

5. Surat bukti perolehan hak secara 

beruntun :

( Sebutkan nama - nama pemilik tanah asai )

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon
j

ditfetapkan oleh Pemerintah.

Hak ...........................................................

SK PT  / Kekitir / Surat Keterangsn 

Lurah tgl............................................ Mo.

Tanah Negara bekas .............................

1. Hak ..............................................  lues ......................... i:12.

Sertipiknf tgl.........................  . N r

2.

3.

4.

a.

b. 

c.

bersedia memenuhi syarat • sy<~rat ycs'.c; .sicii c:r.i

...............................Tgl................................................ 1 9 ...........

P (i in r. !\ o n ,

C A T A TA N  : Coret yang tidak perlu

*) khusus bagi warganogaia  

Indonesia keturunan Asing

\



SURAT PERJANJIAK'•MiMWJKniBnwToraJiSicaaiMiiKisiiinwiinsinEiwcrris::.-.’̂ .!

No. ..... ......... .............  Tgl.

Yang bcrtanda langan di bawah ini :

N a m a

P e k e r j a a n 

A 1 a m a t

Dengan ini saya atas nama (Badan Hukum/Perontngan ) :

menyalakan bahwa apabila permohonan saya alas sebidang tanah, yang lotak dan tujuan penggunaan 

tanahnya tersebut dibawah ini ;

L  c t a k t a n a h  : Desa / Kelurahan : _________________________ ___ ____

K c c a m a t a n  : _______ _— ...—------------- - .

K o t a m a d y a : ______ __________ __ -......................

P r o p i n s i : ___ _______________________________ _

Tujuan Penggunaan Tanah :

A. H lD A N Ci P l 'R T A N IA M * )

1. Perlanian tanah kering unluk ianaman lahunan : 

Jcnis Ianaman : .............................. ............ ........... .

2. Pertanian tanah leering unluk Ianaman musiman : 

Jcnis ianaman : .......................................................

3. Pelernakan, Pcrikanan dish, :

J c n i s  : ........................ .......... .................................

R  c n c a n a I n cl u k : Saya scrlakan.

dapal dikabulkan, maka saya bcrjanji unluk menjaga kwaliias tanah scbaik-baiknya dengan meng.guna- 

kan sistiin pcngawetan tanah dan air yang intensif.

B. B ID A N G  B U K A N  P E R T A N IA N _* )

I. Bidang perusahaan/induslri dish......... ............... —

3. Bidang perumahan.............................. ......................

4. Bidang keagamaan/.sosia! budaya.... .... „................

5. Bidang pcrtahanan kcamanan _________ __________

6. L a i n  n y a.

R  c n c a n a 1 n d u k : Saya scrlakan.

dapat dikabulkan, maka saya bcrjanji untuk menjaga atau mencegah lerjadinya penccmaran / pcngo- 

toran air, tanah dan udara disckilarnya yang disebabkan oleh sampah, kotosan, sisa-sisa pabrik dlsb. 

Apabila saya tidak melaksanakan atau menyimpang dari yang tertulis dalam surat pcrjanjian ini maka 

saya bcrsedia membongkar kcmbali usaha saya di atas tanah tsb. atau mcnyerahkan kemba.fi hak 

alas lanah tersebut kepada Pemerintah.

M a d i u n , _____ _ _____________________ l l)  ____...

P  c ni o h o n.

* )  Isi yang sesuai.



SURAT PERNYATA/:l I T 31 !¥ATK  L, i$MSL~.Er.M !
1:"g-— — ^ r a A .H *A ‘AB J.'g gt  t T  .//.•*• • .  ,i\  •*..' » *■. •

Yang bertunda tancan dibawali ini :

Pckcrjaan : ----------------------- --------------- -.......................

Dengan ini rocnyatakan balnva bingga saat ini kami icld: v.:. 

sebagai bcrikut :

Atas
Hak Milik Hak Guna 

Jlangunan
Hak Guna 

Usaiia
nama Bidang Luas Bidang Luas Bidang Luas

rmohori
!

tcri/Suami
smohon

i

male - ariak 
»ng masih 
lenjadi 
anggungan 
icmohoti

u rn  1 a h 1 1
Pernyataan ini kami bnat untuk melengkapi permohonan kami vx.v.'.l: mend

■_____________________________________________ atas tanah N e g a ra ..................................

Demikian kami buat dengan scbenarnyji dan sanggup dilonlui dlhndnpr.n 

kemudian icrnyata keterangan kami tidak ben3r.

Madiun, tgl.



T A N A H  Y A N G  D IM O H O N  

O L E H

K E L U R A H A N

K O t A M A D Y A

s k Ia l a
i

K E T E R A N G A N :

F  E  M  C M O I ! 

M A D IU l

K EC A M / .T A il

M A D I U N

Batas tanah yang dimohon.



SUKAT - KETERANGANaiimniM ■ laifwfinnwririnmnwiv-"—nrm i i n rinmwauB»

Yang bertanda tnngan dibawah i n i , Kepala K c l a r r . h n n ___________________

_______________________ _ Kccam a/an________________________mcirrangkan hotow;) scoran”  :

1. B  c n i  a in a : ___________________________________ _____________

2. Tcmpat dan tanggal : _______________ _______ _________________________
faliir / urmir

3. A  h  in a t : _________________________________________________

4. P c k c r j ii a n : _______ ____ ________________ _______________ ___

5. Kewargancgarnnn : _________________________________________________

6. A g a m a ; ______ _______ ___________________________________

7. Nomor Kartn Pcnduduk : ________________________________________________

6da!ah bcnai-benar pcnduduk Kelurahan : __________________ __________________________ ___

i . . . _______ ____________— ... ....--------  —--------- ---------------------------

Madiun, Ig J . ________________________ 19_______

Kcpaln Kclurr.iir.r,

M  e n g c t a Ji u < :

C a m a t , Tiuuia tr.njan 
yang berkepcnlingi.



G A M M M A S A ]

TanaB terletak di Propinsi

Kotamadya 

Kecamatan 

Desa / Kelurahan 

L  u a s

Jawa Timur 

Madiun

Madiun,



Pcriha! ■. Permohonan pcrpanjangan jangka 
Waktu pembayaran uang pemasukan/ 
atau pendaftaran Hak. (*).

Kepada Yth. :
*) 1., Bapak Menteri Dalam Negeri 

up. Direktur Jenderal Agraria.
2. Bapak Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I ....................................
up. Kepala Direktorat Agraria
Propinsi .......................................
di-

melalui :
Bapak Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat I I ...................
up. Kepala Kantor Agraria
Kotamadya.... .........................
di-

Yang bertanda tangan dibawah ini kami,..........................................................
bertempat tinggal di ..........dalam hal ini beriindak untuk dan
atas nama . .................  . * dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan
jangka waktu pembayaran uang pemasukan/pendaftaran hak tanah dengan keterangan 
sebagai berikut :

A. Mengenai diri pemohon

Nama dan umur : ........
Kewarganegaraan dan atau KTP /
Surat keterangan dari Kepala
Desa / Camat : ........
Pekerjaan / Jabatan : .......
Tempat tinggal / kedudukan : .......

Akta,

i
(*). ;Coret yang tidak perlu.
*). Disesuaikan dengan pejabat yang berwenang vide PMDN. No. 6/ 1972. 
*. i Kalau pemohon bertindak sebagai kuasa.



—  2 —

Akta pendirian / peraturan 
Badan Hukum tgl./nomor akta 
peraturan pendiriannya tgl./ 
nomor keputusan menteri Dalam 
Negeri / Kehakiman.

B. Mengenai tanahnya:

tgl. No. dan SK.. pemberian hak 
Macam Hak 
Letaknya 
J a I a n
Kelurahan / Desa 
Kccamatan
Kabupaten / Kotamadya 
Propinsi 
L  u a s 
Batas-batas

Jenis dan keadaan tanah 
Tanah dipergunakan untuk

C. Surat -2 yang dilampirkan :

1. Salinan Surat Keputusan pemberian Hak atas tanah.
2. Surat Keterangan tidak keberatati dari Kepala Kantor Agraria Kotamadya - 

.......................................... tgl......................................No..................................
3. Surat pernyataan dari pemohon yang disyahkan oleh Camat/Kepala Kecamatan 

yang menyatakan bahwa tanah tersebut masih dalam pen_™"na?nny-' iJHoU 
dialihkan kepada pihak lain dan tidak dalam sengketa.

4. Surat pernyataan mengenai alasan-2 yang menyebabkan keterlambatan untuk 
membayar uang pemasukan / pendafmran hak.

5. Surat pernyataan dari (Pemerintah Daerah Tingkat If), cq. Instansi yang ber- 
wenang bahwa tanah tersebut tidak terkena rencana pembangunan daerah (bila- 
dipandang perlu).

6 Salinan bukti tanda pembayaran uang pemasukan / uang sumbangan kepada 
Yayasan Dana Landreform ke Kantor Perbendaharaan Negara / Bank Rakyat 
Indonesia {kalau permohonan perpanjangan pendaftaran hak).
Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat- 
syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Hak M ilik / H G B / H G U / H P

Utara .... 
Timur .... 
Selatan.... 
Barat

C a ta la n :
Corel yang tidak perlu.

...> ...
Pemohon,



G U D E R M U R  K E P A L A  D A E l lA  D-J TT D TO 0  I* To V f 

J A W A  TO JV3 rj> IK?

Nomor * DA/ j Q  .■ /SIC/HM/1963 

Lampiran : 1 ( satu ) daftar

SUR.iT KEPUTUSAN
GUBERIJUR KEPALA IU0RAK TINGKAT 
JAWA TIMUR DI SURABAYA

GUBERNUPt KEPALi, DAERAH TINGKAT I  j/.y/A TIIfJR
MBMBACA s

1. Surat permohonan -tanggal 1 Nopembsr 198̂  dari Sdr0 Bole Painem dick ( 268 ereag ) 
yang nama*-namanya tercantum dalam la ju r 2 (dua) lampiran surat keputusan ini,,

. Warganegara Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam la ju r
3 (tig a ) daftrx lampiran surat keputusan in i, berternpat tinggal dikeluralien Ku»>. 
cen, Taman dan Madiun Lor, Kecamatan Kota Madiun, Kotamadya Daerah Tingkat II>- 
Madiuh, Propinsi Daerah Tingkat I  Javja Timur, yang bormaksud untuk memperoloh 
Hak M ilik  atas sebidang tanah Negara, masing-masing sc luas seperti teroantum da
lam la ju r 3 (lim a) daftar lampiran. aurat keputusan in iy seluruhnya so.luas 
203*895 M2 terlo tak dilcelurahan ICuncen, Taman dan Madiun Lor, Kecamatan Kota 
Madiun, Kotamadya Daerah Tingkat I I  Madiun, Propinsi Daerah Tingkat I  Jaua Timur 
yang akan dipergunakan untuk perumahan dan atau pertanian s

2.
3.
4.

7*
8fl

Surat Keterangan Tanah tanggal 9 Nopember 1982 No* 253? 255 s/do *259/1982 %
Surat Keterangm Pendaftaran Tanah tanggal 4 Nopember 1902 No*, 243 e/do 246/19O2 
Gambar S itu as i tanggal 4 Nopember 19̂ 2 No. 38, 39, 41 dan 42/1982 5 

5* Risalah Pemorilcsaan Tanah tanggal 4 Nopember 1982, 5Nopembor 1082 da." 0 V- • .
19 2̂ ; ■ " •

6*. Ikh tiear tontnng permohonan tanggal 9 Nopember 1902 No* 593021 /'122/431 o41/1902 - 
593.21/123/431.41/1902, 593.2 l/ l24/431 «41/1982 dan 593*21/125/431 040982 %
Patv/a Tata Guna Tanah tanggal 27 Dcsomber 1982 No0 1705/ P i010 2/Hm/ad-I51 /71 /02 3 
Surat Walilcotamadya Kepala Daerah Tingkat I I  Madiun cq.0 Kepala Kantor Agraria 
tanggal 11 Nopombcr 1902 Ho. 593.21/3573/431.41/1982 , 593«2t/3574/431c41/1922 ,

■ 593.21/3375/431.41/1982 dan 593.21/3677/431.41/1982 5
HEiMIHBANG t

1# Bahwa tanah yang dimohon Hale M ilik  tersebut meliputi tanalv-tanah d i % 
lViA«1* Kelurahan Kunoen, Kecamatan Kota Madiun adalah• tcaiah bclcas Perdikan' yang 

telah dijadikanDaerah Desa biarja • berdasrkan Undang Undang No0 13Ayo Per-’ 
aturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah llo0 11 Tahun 1§62 dan 
menjadi tanah yang dikuasai langsUng oleh Negara scjaic tanggal i ( Aguatus - 
1945 dengan luas 324*955 M2 dan oleh karena itu  dapat diberikan dengan sesu. 
atu hale |

2* Bahwa yang dimohon oleh Sdr* Bok Painem dick (125 orang) oeluas 171&022 M2 ; 
sedang sis any a 324*955 M2 ~ 171.022 M2 = 153*933 M2 dimohon dan dipergunaJcar. 
untuk :
a. dimohon lick K ilik  oloh Sdr* Kasilah did:., (15 orang) 59*856 M2 •§ 
b* merupalcan tanah-tanah makam, mesjid, jalan desa d l l0 39<»022 112 s 
o« merupalcan tanah bengkok desa d ll*  33*375 M2 5 
do yang bolum dimintakan sosuatu hak 21o60o M2 5

B«1* Kelurahan Taman, Kecamatan Kota Madiun adalah tanah bekas Perdikan yang to*- 
lah dijadikan Daerah Desa biasa berdasarkan Undang Undang No0 13 Tahun 194̂  
yo Poraturcn Menteri Pemorintahan 'Umum dan Otonomi Daerah No0 11 Tahun 1962 
dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oloh Negara «ejak -banggal 17 Agus-- 
tus 1945 dgngan luas 1 *325*600 M2 dan oleh lcarona itu  dapa.t diberikan de  ̂
ngan sesuatu hale 5

*2, Bahv/a yang dimohon oleh Sdr* Srio  ,Rahajoe dlde0 (91 orang) seluas 24o7̂ 3 M2 
sodang sisanya 1*325,600 M2 - 24*763 M2 = 1*300,837 ^  dimohon dan dipergu- 
nakan untul1: t ;
a* telah dimohon. Hak M ilik  oleh Sdr, Hadi dklCe ( l 0723 orang) 883o600 M2 ; 
b* yang bclum dimintakan sesuatu hak 4173237 M2 $

tahun I 946
Co l o  Kelurrhsin



0 e 1 o Kelurahan Madiun Lor 5 Kecamatan Kota Madiun terdiri da*?:5. s 
a* tanah yang dilcuasai langsung oleh Negara seluas 103 M2 $. 
b 0 tanah bekas Hale Bigendom Verp Wo 0 1865 dan 1631 dengan luas 993 .*12 d?#. 

7 6 0  M2 atau seluruhnya 1e>755 M2 tertulis atas nama Pemerintah. De.srah
■ Kotamadya Madiun 5 

0 o tanah belcas Hak Eigendom Verp No© 2451 dan 2315 dengan Foias 11 <>430 W  

. dan 1170 M2 atau seluruhnya 12*600 M2 tertulis atas nama Lou?.s FO/i'diris.nd 
Lodewijk Smcets yang berdasarkan Surat Perjanjian jual bell tanggal 17 
Desember 1951 dijual leepada R 0 Soehardjo 5

Selanjutnya’berdasarkan pcrjanjian jual beli tanggal 5 *JEuu&yi 1 9 3 2  
tanah dimaksud dijual kembali kepada Pemerintah Daerah Kotamadya, Bladiuns 

Bahwa tanah yang dimaksud beraknir mas a borlajrunya pada t&usg&l 2 4  
September 1 9 8 0  dan .menjadi tanah yang dilcuasai langsung olo.U Nog?.:7P, bor-' 
dasarkan ketentuan Undang Undang Pokok Agraria $

2« Bahwa luas tanah seluruhnya sebagai dimaksud dalam huruf 0 asgka 1 r.*b ?, ;
b dan c adalah 14*458 M2 5 ‘ ./ n j0

3» Bahwa yang dimohon Hak M ilik  oleh Sdr^H ilda Ning Agung dkk3 { 52 orr^g ) 
seluas 8o110 U2 sedangkan sisanya 14„458 M2 *''8o110 M2 - 60348 M2 C:i.n:cho:o. 
dari dipergunakan untuk *
a« telah dimohon Hale Milik oleh Sdra Soogiono dkko ( 8  orang) 2o308 M2 ?■, 

b 0 dipergunakan untuk jalan dan tamanan 4 ^ 0 4 0 M 2 s

4° Luuiyja uordcviy_xiwcu). uiirat jjorjan jicun Folupasan Hale tauggax iO
NOo 3610/10 A dan Surat Keterangan tanggal 6 Nopomhcr 1982 No* 308 dan 30$/ 
TP„Xl/l982 dari Walilcotamadya Kepala'Daerah Tingkat I I  Kadiun, 38 bus-.h ■ 
mali yang dibangun Pcrumahan Raley at dan sisa tanah d iju a l kepada pa::-a- p?ng- • 
huni dan penyewa 3

IIo Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan—bangunan milik por.ichon a

III. Bahwa para pemohon te'lah lama menguasai dan mengerjakan tanah tersebut aorta 
dipergunakan untuk pcrujnahan temp at tinggal dan atau pertanian 5

I W  Bahwa pemberian. Hale Milik kepada para, pemohon atas tanah pertanian terGobut t:l 
1 dak mengakibatkan terkena ketentuan ba.tas maksirnum seport?. tersebut dalara
Undang Undang Ho- 56/Prp/l960 dan ketentuan pemilikan tanah diluar ^.ooanuvtan 
tomnat tinggalnya menurut ketentuan tersebut pasal 3 Peraturan Pomcrintah. Ho-: 
224 Tahun 1 9 6 1  yo Penjelasan pasal 1 Peraturan Pemerintah No 0 41 Tahva 1$64 %

V • Bahwa para pemohon memenuhi syarat untuk mcmperolch llalc Milik \

VIo Bahwa permohonan tersebut menurut asas dan garis-garis kebijaksanaenP e is c;?.1-itah 
dan setclah ditinjau dari berbagai scgi dapat dikabulkan 5

M&N0INGAT s

1©' Undang Undang Ho, 5 Tahun i9 6 0 (Lcmbatan Negara i9 6 0 lJo<> 104) 5 
2« Peraturan Pcmorintah iio. 10 Tahun 1 9 6 1  ( Lembaran Negara 1 9 6 1 No 0 28 )• u 

3* Peraturan Menteri Agraria No 0 10 Tahun 1 9 6 1 5 
4# Undang Undang No, 5 6 / P r p / J\ <) 6 0  3
5« Peraturan Pcmorintah H o 0 224 Tahun 1 9 6 1 yo Peraturan Pemerintah .Nc<; 4'/ Tahun ■? 9 6 4- 
6 e Peraturaji Menteri Dalam Nogeri N o e 6 Tahun 1972 5
l o  Peraturan Menteri Dalam Negeri No*. 5 Tahun 1973 yis Woo 7 Tahun 1973 dan In-- 

struksi Menteri Dalam Nogeri No# 22 Tahun 1973 5
8 , Peraturan-Menteri Dalam Negeri No® 1 Tahun 1975 yo ISdaran tanggal 2 4  Peljruari *■> 

1975 No. Ba» 2/384/2/1975 5 
9« Peraturan Menteri Dalam Negeri No* 2 Tahun 1978 ;

M S M U T U S K A N %

MSNETAPKAN !
PERTAIN :

Menegaskan/menyatakan bahwa tanah-tanah. dengan luas seluruhnya 20 8 9 5 M2 
Beperfci tercantum. pada kolom 5 daftar lampiran surat keputusan ini terlota-k cli Desa 
dan Ksjlurahan Madiun Lor, Kocamatan Kota Madiun, Kotamadya Daerah Tingkat II M?.diu.nr 

Propinsi Dnerrh Tinglcat I Jaua Ticur, sebagai tanah yang dilaiasai langsung oleh. Negar

ICEDUA.



tmtt& Mj^&apas dari daftar taka tahah taraofca*' dalsa m o * .'
tat tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Hegara j
K0TIGA 5

Memborikan kepada Sdr® Bok. Paincm dick ( 260 orang ) 5rang nama namanya tor 
oantum dalam la ju r 2 ( dua ) daftar lampiran surat keputusan in ip HAK iIXLIK ataa 
tanah Negara sobagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 4 Nopember 1982 
Nob 38, 39, 41 dan 42/1902 yang dibuat oloh kopala Kantor Agraria Rotyunady 0.Hadii?n 
yeng bagi ail serta ukumhnya masing-masing torcantum dalam la ju r 3 (lim a) d&r-i 
daftar lampiran surat keputusan in i, terlo tak d i Desa Kuneor.* Tame/a dan Madiun Lrv 
Kecamatan Kota Madiun? Kotamadya Daerah Tingkat I I  BJadiur,? Propinsi Daorsh T&jjg- •> 
kat I  Jawa Timur? yang alcan dipergunakan untulc perumahan dan portan.ian dong-an 
ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah in i 3

1 i Segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbuJ- karona pombcrien Hak iii l ik  
in i, maupun dari nogala tindakan penguasaan atas bidang tanah. tersebut ada?. eh 
menjadi tanggung jawab sepcnuhinya, dari para ponoriina Hak5

2* Bidang tanah tersebut harms d ibcri tanda-tanda batas soeusi dengan 
dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No 0 8 Tahun 196'i 3

3*a© Penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Negara d o  5)av.‘.& Lv j&< > 
reform masing-masing scbeJfer sobagaimana tcroantum dalam la.jur 6f,7:8. dvn 10 
darife daftar lampiran eurat keputusan in i 5 *

bo Uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalaw uaktu 6(one:?/- 
torhitung sojak tanggal surat keputusan in i 5

4« Untulc memperoleh tanda bukti hale (se rtip ik a t) Hak M ilik  tersebut harus did&£ 
tarlcan pada Kantor Agraria Kotamadya yang bersangkutan s©lam'bat-0.ambatnya da.-- 
lam walebu 4 ( empat) bulan setelah syarat-syarat tersebut pada angka 3 di&t&s 6 
dipenuM dan membayar biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan 
berlaku $

5* Surat keputusan pemberian Hale M ilik  in i batal dengan sondirinya apab:'!.la pone-> 
rimaihak tidak memonuhi salah satu syarat atau kotont.uan tersebut pada augka £ 
sampai dongan 4 tersebut diatasr \

64 Didalam soal-soal yang berhubungan dongan pemberian hak m ilik  in i ; pcnoriin?. 
hak dianggap memilih tempat kedudukan (dom isili) totap pada Kantor Agra-vir, 
Kotamadya Madiun |

7* Surat keputusan in i alcan diralat/dicabut sobagaimana raos^iaya apabila c’ik .wri ■ 
dian hari ternyata tordapat kesalahan/kckcliruan dalam pdnetapen i v i

j.2i^LA :

DITETAPKAN ;0I 5 SURABATA 
PADA TAWGGATj s r* "

A0n0 CUBOTUR KEPAU M M tiH  TIBGJfAT 
JANA TIMUR 

Kepala DArektcrat Agras»:\a 
to do 

I r  SUPRANOWQ 
m NIP 010024743

-^^■LSIAN- t -Svii'e.t keputusan disampaikan kepada s '
U  Menteri Dalam Ncgeri cq> Sekretaris Jendera£ d i Jakarta 5
2* Menteri Dalam Ncgeri eg.*, Inspektur Jonderal di, Jakarta 5
3* Menteri Dalam Ncgeri cq.. DiroJcfcur Jenderal Agraria d i Jakarta ( 3 osiomplsa? )
4̂  pirnpinan Proyek Operasi National Agraria Pusat d i Jakarta ,3
5o Badan Pemeriksaan Keuangan d i Jakarta j



6fl Kepala Biro Pus at S ta tio tik  di Jakarta s
7© Gubornur Kepala Daeredi Tingkat I  Jawa Timur ca0 Sokro1;c:.rî  Vu^a^V'V:'/!;.: )\ ( 

baya 5
8. Kepala Sub Direlctorat Pengurusan Hak Hak Tane-h Pirelctorat !:gvw?is:.- y:\

Timur di Surabaya ;
9c Kepala Sub Diroktorat Pendaftaran tanah Diroktorat Agraria Props:-.’.‘i  )?'..? T?1 0. 

Surabaya 5
10* Walilcotamadya Kepala Daerah Tinglcat I I  Madiun oq.0 Sokrcta;:-;>.s \}i).vjzh/V-c
111 Walikotainadya Kopala Daerah Tingkat I I  Madiun oq.,i Kepala Kantor a :\o
120 Kepala Kantor Perbondaharaan Negara di Madiun 5
13* Kopala Kantor Jnopekei Xeuangan/Pajak di Madiun 2
14* Kepala Kantor Bank Ralryat Indonesia, di Madiun 5
15a Kopala Kantor Kas Uogara/iCantor Pos di Madiun 5
16« Kopala Kantor Wilayah V I Diroktorat Jondoral Pajak Jawa I ’ir.m:?
KUTIPAN s Diborikan kepada niasing-masing yang berkepontingan/VmordKU', I : '" .  ’ 

dan W&likota^ndya Kopala Daorah Tingkat I I  Hadiun ca..
( 1 oxomplar ) untuk dikotahui dan dipargimnkau :• :

KUTIPAi! SiiiUAI DJliGiJJ ASLIMYA 
A«ne GUBiilHNUU IffiPALA DASRAII TINGKAT I  

JAWA Tlliun 
Kepala Direkoorat Agraria
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