
KBSIMFUliAH DAM SARAHisARAN

Setelah raembahaa apa artl hukum pada uraumnya dan per - 
kembangannya aampal aaat lnl, maka sekarang penulla akan mem- 
berlkan keslmpulan-kealmpulan dan saran-aaran ;
1 * Bahva perkerabangan masyarakat dan hukum aangatlah erat ha- 

bungannya, sehlngga peraturan-peraturan hukum yang telah 
berbentuk Kltab undong-undang sebaglan tldak dapat lag! me 
menuhl kebutuhan masyarakat atau Juga merupakan suatu per* 
aturan yang tldak lagl memberl kepuaaan hukum terhadap ma- 
ayarakat, Hal lnl karena pada waktu U.U. ltu dlbuat maaya- 
rakat berkerabang terua, sehlngga begktu TJ.TT* eelesal dlbu
at keadaan mauyarakat telah berubah khususnya Kltab Undang 
undang Hukum Perdata klta lnl adalah suatu terjemahan darl 
Burgerlljk ffetboek, yaltu salah tatu kltab 0 .0 , yang bera- 
aal darl jaman penjajahan Belanda, yang sekarang tetap ber 
laku bardasarkan peraturan Peralihan U.U.D. 1945* Jadl bl- 
la dltlnjau pada masa aekarang lnl 3ff sangatlah ketlnggal- 
an ja&an, tldak dapat menglkutl perkembangan maayaraka^, 
Karena sebab-sebab ltulah yang mengaklbatkon tlmbulnya su- 
atu praktek hukum yang bertentangan dengan Ufcdang-undang. 

2. Hukum yang bertentangan dengan Undang-undang lnl tlmbul ka
rena adanya tlndakan-tlndakan hukum darl masyarakat yang 
bertentangan dengan TJ.U. yang telah dlakul oleh Pengadllan 
dan selanjutnya merupakan suatu yurlsprudenal tetap, jadl
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merupakan auatu putuean Hakim yang telah mempunyal kakuatan 
hukum tetap*

3* Untuk lablh Jelaanya penulla mengutarakan tentang apa yang 
dlmaksud dengan hukum pada umumnya menurut pendapat darl A* 
sis Safloedln, eebab dlsapiplng Itu banyak deflnlsl yang dl 
keraukakan oleh para ahli hukum lalnnya* “Hukum lalab pera- 
turan-peraturan atau norraa-norma yang beralfat memaksa yang 
beraal darl yang berwe*enang dan berguna untuk menertlbkan 
maayarakatj yang dllengkapi pula dengan suatu aankal, dan 
yang terbentuk dalam auatu slstlm dalam bentuk tertulls a* 
tau tldak tertulls4*.
Maka menurut hemat penulla hukum atau rr.tf* yang akan dlbu- 
at nantl aemoga benar-benar dapat mencermlnkan kebutuhan 
masyarakat dan berfungal untuk menertlbkan masyarakat*

4* Selanjutnya dengan bertakunya Surat Bdaran Mahkamah Agung, 
(S.B.K.A.) no.3/1963 tgl.6-9-1803 no.illB/p/3S92/il/l963 , 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa kltab U.U. Hukum perda 
ta tldak usah dlperlakukan eebagal U.U* akan t.etapl hanya 
aebagal rechta book (Kltab mengenal hukum) atau hanya ae- 
bagal pedoman.
Penulla dalam hal lnl menyetujul pendapat J. Kardjawldjaja 
yaltu bahira formll BW m&slh berlaku aebagal dl Xndone
sis, karena sampal eaat lnl belura dan tldak ada aebuah U*U 
pun yang menoabutnya dan memperlakukannya eebagal reehts • 
boek* Sebab menurut aletlm perundangaundangan bahwa suatu 
Peraturan/o.U* hanya dap at die abut dengan suatu U,U. yang
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setingkat derajatnya, jadl yang berhak mono abut adalaU Ba~ 
dan Leglalatir atau Bad an Pambuet Undang-undang.
Maka menurut hemat penulls ■abaiknya S . B . U . A .  no.3/1963 , 
teraebut aegera dlberi bentuk U.U. sep&rtl halnya U.U.P.A .  

no.G/ltfCO yang raenggantlkan buku XX BI tentang bumi, air , 
dan kekayaan alamnya, kecuall hlpotlk. Dan juga aepartl UU 
Perkawinan Indonesia yang baru tahun 1974 yang aebaglan da 
rl paaal-pasalnya menyatakan tldak berlakunya pasal-pasal 
Bf yang bertallon dengan soul perkawinan.

5. Talah penulls bahas bahva imkom perdata atau Bil kit a raeru** 
pakan oopy nagarl Belanda yang dlparlakukan dangan axaa * 
konkordansi. Karena Bit kita yaog hlngga aaat Ini audah ber 
mala 127 tahun oejak dlplublkaalkan tgl.30-4-1347 (3.1347 
no.23), maka audah aewajarnyalah kalau aebag&on darl paaal 
paaalnya eudaix tldak aesual lagl dengan kebutuhan hukum na 
syarakat* oleh karena ltu untuk mengadakan perubahan atau 
menclpta hukum perdata Indonesia yang baru diaerahkan kapa 
da Lembaga pamblnaan Hukum tlaalonal gaya baru, yang selan- 
jutnya akan dlundangkan oleh peraerlntah sebagal U.U. dan 
dlmuat dalam l*mbaran ilegara Hapubllk Indonesia,
Dalam pemblnaan hukum lnl maka peranan hakim dengan hak u- 
jlnya mempunyal peranan panting. Hakim sebagal aalah satu 
Lembaga pembentuk hukum dapat menggunakan keblfaks anaan ,ke 
beranlan dan kebebasan untuk menentukan bagian-baglan mana 
kan darl BW yang j
a. aarus dltlnggalkan karena audah tldak dapat raamenuhl -
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perkembangan hukum di Indonesia, 
b* Hasih dapat dlterapkan.
o. Dapat dlsesusikan dengan perkembangan hukum dl Indonesia 

8 * Perkembangan hukum di Indonesia meliputi 2 arah s
s. Perkembangan hukum yang sesual dengan tr.0., artinya aega 

la perubahan/perkembangan hukum yang mengaklbatkan tlm* 
bulnya hukum baru dl Indonesia dlbuet oleh badan Legis- 
latif sesual dengan prosedur perundangan-undangan, se- 
lanjutnya dltetapkan sebagal U,Ut dlmuat dalam Lembaran 
Negara R,I* dan berlaku sebagal hukum posltlf.

b. perkembangan hukum yang bertentangan dengan U.0 . art! - 
nye segala perubahan dan perkembangan hukum yang terja- 
dl sebagal akibat darl tlndakan-tindakan hukum masyara
kat yang bertentangan dengan 0 .U,f berhubung a.U. dlang 
gapnya sudah tldak sesual lagl dengan perkembangan ma
syarakat pada Jaman modem devasa lnl* Dlmana perbuatan 
hukum yang bertentangan dengan 0*U# Itu dlakul oleh Pe
ngadilan dan merupakan suatu yurlsprudensl tetap, yang 
laxlm disebut dengan Istllah lus oontre legem*

7* Berdasarkan putuaan Mahkamah Agung no *105 K/Slp/1968* tang 
gal 12-6-1968 dan no.239 K/Sip/l968,tgl*15*3-1968 yang te* 
lah menjadl yurlaprudensl tetap yang mengabulkan tuntutan 
pereeralan dengan alasan onheelbare tweespalt, maka menu - 
rut hemat penulla syarat-syarat pereeralan sepertl teroan* 
turn dalam pasal 208 BW pada devasa lnl kurang berfung»l,ma 
ka aebalknya pasal 208 BIT tersebut dladakan perbalkan atau
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dlperluas dengan U.U. perkavlnan yang baru. Karana blla pa
sal 208 Bf ltu dlterapkan betul-betul akan meruglkan para 
plhaknya kalau memang temyata keadaannya sudah tldak da
pat dldamalkan atau dlpertahankan lagt, aedangkan menurut 
pasal 39 ayat 2 u.u, perkavlnan yang baru dlljlnkan adanya 
pereeralan blla oukup alasan yaltu antara suaml Istrl tl
dak akan dapat rukun lagl sebagal suaml Istrt*
Menurut hemat penulla bagl aeorang hakim dalam membsrlkan 
keputusan hendaknya mellhat fakta-fakta obysktlf, ssbsb a- 
da kalanya alasan tersebut dlbuat-buat yang pentlng dapat 
putusan oaral.

8 . Terhadap pasal 34 Bf apablla pada devasa lnl tetap dltsrap 
kan adalah kurang tepat berhubung dengan pssatnya kemajuan 
llwu ksdokteran*
Menurut hemat penulla syarat 300 harl bagl seorang vanlta, 
untuk melangsungkan perkavlnan baru atau perkavlnan ksdua 
dapat dlkeouallkan, blla bekas Istrl tersebut dapat menun- 
Jukkan surat keterangan darl asorang gynaecoloog, bahva la 
tldak hamll sejak putusnys pereeralan. Atau ssbalknya pa - 
sal 34 BW tersebut dlperluas dengan tr*U* perkavlnan yang 
baru, sebab syarat lnl dlatur dalam pasal 11 yang mana par 
aturan pelakaanaanftya akan dlatur dalam paraturan tersen- 
dlrl.

9. Pasal 1754 BW dan pasal 1763 BW pada pokoknya menyatakan , 
bahva suatu persetujuan plnjam monggantl dltentukan pengem 
ballaa dengan sajumlah uang yang sama darl macam dan koa-
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dean yang eama pula, Menurut hemat penulle kedua paaal tar 
aebut bukanlah merupakan peraturan mutlak, aebeb kedua be. 
lah plhak raempunyal keleluaaaan dalam menetapkan jumlah 1 * 
tu. Dlaamping ltu mengenal pemlnjaman uang dalam hal lnl, 
yaltu dalam dunla perdagangan tldak dlanggap eebagal pem- 
berlan bantuan yang beralfat menolong, tetapl eebagal tin 
dakan dalam hubungan peraetujuan permodalan, sehlngga di- 
perlukan kontra preataal darl plhak lain eebagal pehggantl 
pemberlan hak untuk menggunakan uang ltu yang berupa aejum 
Xah uang yang dlaabut bunga dlatur dalam paaal 1765 Bff.

10* Selanjutnya kedua be lab plhak bebes untuk menetapkan bera 
pa beearnya bunga aaal tldak dllarang oleh U.U*, dan men* 
eyaratkan harue dlbuat eecara tertulle. Hal lnl untuk men 
cegah adanya penetapan bunga yang $erlalu tlnggl ( dlatur 
dalam paaal 1767 Bff ).
Paaal 1767 Bff mengandung pengertlan terlalu luas karena , 
kite tldak dapat mengetahul dengan paatl berapakah betas 
makelmum beaamya bunga yang dlperbolehkan melampaul bunga 
menurut U.U. dalam segala hal yang tldak dllarang oleh Utf 
teraebut eehlngga dalam hal lnl memberl keeempatan kepada 
para plhak untuk dengan bebae menentukan beaamya bunga, 
aaal dlaetujul dan dlbuat aecara tertulle. Sedangkan da* 
lam praktek bunga untuk dagang ltu tldak same, yaltu dlaa 
tu plhak menurut ketentuan Bank paling tlnggl antara 2% -  

4$ aebulan; dllain plhak menurut para pedagang keoll rata 
rata 20% aebulan*
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Maka menurut hemat penulla pasal 1767 BV kurang meaberl a- 
danya kepaatlan hukum, aebalknya LPHH aegera melengkapl 4e 
ngan suatu TJ.U* yang kfausua mengatur tantang perkredltan, 
balk kredlt melalul Bank maupun kredlt antara para Indlvl- 
du. Dalam 0«0# perkredltan nantl hendaknya dlatur pula au- 
atu sistlm jaralnan yang dlsabut Flduclare Blgendama over- 
draoht (F.B.O*) dan jamlnan affootan atau surat-aurat aa- 
ha», sabab pihak Bank marapraktakkan hal jamlnan taraebut.
* Yang dlmaksud F.E#0* lalah jamlnan band a bergerak, ba- 
galmana blla yang dljamlnkan aaoara P.B*0, ltu banda ta 
tap, kan UUPA tldak menbedakan banda tatap dan banda bar 
gerak. Maka atas dasar Itulah handaknya roemparkenankaa, 
banda tetap dlflduolakan. Mlaalnya aabuah gadung yang 
tertancap dltanah mlIlk orang lain*

- Sedangkan untuk jamlnan yang berupa affaotan, karana au 
atu Bank-bank berhak untuk manukar nomor-nomor effect 
yang baraangkutan yaltu dalam prolongatla oontraotan* 

Kedua slatlm dlataa adalah menylmpang darl peraturan pa
sal 1152 BV, tatapl toh Pangadllan tatap mempraktekkannya 

11* Salanjutnya pasal 1251 BV parlu dlparhatlkan dan dladakan 
parbalkan, manurut hemat panulla aabalknya dlparbalkl da
lam 0*0* tantang perkredltan, Hal lnl karana praktek Per- 
bankan dan para pedagang aandlrl mambutuhkan pelayanan au 
atu paradaran uang yang lanear, maka untuk mangataslnya , 
tarpaksa melanggar paaal 1251 BV, (yaltu tantang perhl - 
tungan bunga darl hafcl kaharl), toh tidak menyebabkan tun
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tutan dlmoka Pengadllan* sebab telah dlakul sebagal lus - 
contra legem.

12. flenurut Pembuat U.U. mengenal pasal 1756 BW yaltu yang me 
muat ketentuan bahwa dalam hal pembayaran kemball tldak 
dlllhat jumlah harga nilal darl mata uang yang berhubung* 
an dengan sltuaal monetalr yang dapat nalk atau turun»me- 
lalnkan darl Jumlah mata uang yang sama pada waktu dlterl 
manya dahulu. Jadl yang dlpergunakan adalah harga nominal 
atau harga intrlnslk darl rupiah ltu, hal lnl dlterapkan, 
karena deml menjamln kepastlan hukum.
Dalam hal lnl penulls menyetujul pendapat pengadllan atau 
Mahkamah Agung yang menggunakan pedoman clauaule emas(Go- 
udclaueule), karena lebih menjamln adanya rasa keadllan , 
Jadl dalam hal Ini balk kredltur raaupun debltur aaraa-«araa 
menanggang reslko blla terJadl ketldak stabllan harga nl. 
lal mata uang rupiah. Sebagal contoh pada tahun 1966 ter* 
Jadl sanerlng uang, Jatenl Rp.1000*- lama men Jadl Hp, 1,- 
baru.

13. Selanjutnya menurut hemat penulls adalah tldak layak dan 
tldak adll Jlka dalam perjanjlan plnjam-memlnjam uang dl- 
mana dljanjlkan bunga akan tetapl tldak dltentukan tlnggl 
nya bunga (pasal 1768 BI)* kemudlan Pengadllan maslh ber- 
pedoman pada bunga menurut U.U. yang dlatur dalam S. 1848 
no.2 2, yaltu 6% setahun. maka seballknya bunga menurut UU 
tersebut dlnyatakan tldak berlaku dan segera dladakan per 
balkan, menglngat sudah tldak sesual lag! blla dlbandlng-
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kan dengan nllal uang pada devasa lnl#
Alasan-alaaan pa null a bard a Barkan pada j 
\* Hakla bordasarkan Voekar ordonnantle dalam aengkata mm 

ngenal bunga yang dlanggapnya torlalu tinggi (meaklpun 
oudah dlparjanjikan) berwovenang nenurunkan bunga do* 
ngan sssxparbatlkan baaarnya bunga yang blaaanya berla- 
ku pada aaat aengketa tersebut berlangaung dan yang da 
pat dlpaatlkan pada vaktu Ini aetidok-tldaknya dlataa 
6# aetahun* Dalaja hal lnl Pengadilan Hegar1 Rurabaya , 
bias a Menetapkaa bunga 5# sebtlan *

2* pihak Bank nagara aanatapkan bunga antara 12# aaapal 
24# setahun untuk kredlt jangka pandekj sedang untuk 
Bank-bank Swaata lain lagl*

3. YUriaprudenol tetap tfahkamah Agung no#340 K/Slp/l971t 
tgl.7-7-lt>71 mecsutuskan bunga SO# aabulan, karana me~ 
mang telah nyata-nyata terbuktl pada perjanjlan 
pinjaa-eajnlnjam uang antara para plhaknya yang telah, 
dlnyatakan aah,

4. Dlkalangan nasyarakat untuk kredlt Ju»lah kecll, bunga 
blaaa dltetapkan 20# sebulan.

14. Penyeleaalan penaglhan plutang Re gar a raolalul P.tf.P.fl. me 
nurut penulla adalah sangaiaml keaulltan-keeulltan dan ke 
janggalan-kejanggalan ; Kasulltan dan kejanggalan ltu la* 
lah s
!)• Menurut pasal 10 U.D# no»49/l960A yang dalam curat - 

psmyataan beraaraa perlu adanya kata sepakat tentang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



jttralah ftutang yang maalh haroi dlbayar antara panltla 
d«tagan debitor, dan aurat parnyataan baraaraa ltu bar- 
tanpala; kaadi Ion berdaaarlun Katuhanan TTang aa-*
ha Saa% bararti aaxa dangan putuaan Pengadllan 533a- 
rl dalam parkara perdata yang bartrakuatan paatl.

Xtongaa adanya kata aepakat taraebut akan raanlrabulkan fcoau 
11 tan osndlrl bagl f karena bagl dabitur yang ziakal
a tom mangtfmafcan keaarapatan dangan tldak memboriJcan katou 
aepakat unt uk aenand* t&ng&nl our at pamyataan beraaaa,!- 
tu ccakipun to lab tarbufeti bahva la *obagal dobltur.Malah 
an dabltur nanyatakan kepada p,0 .p*H. guna dorijjajukan ka- 
Pangadilan 1$»E«rit aahlngga blaa mon^alur-ulur vaktu ka- 
3*ona Adanya banding dan kasaoi»
2 ), Bagi dabltur yang nakal manghllang darl alaisat eojrala 

nahlngga auttar dlhfcbungt ol&h P.U.FJ!, dan dalast prak 
tofc ponaglhan ltu r*?aakan walttu land, kadang*Vadang 
aanpal I tahnn lnl adalah diaahabkan fcoienahan adral * 
niotraal, proaadur karja dan P.U.P.W. hanya barada dl 
puaat dan dltlap-tlap daormh Ibu *ota propiual aaba- 
gal cabangyvya; aedangkan dabltur toraebar dldaarah-da 
arah. I&lpua akan aonghambat karja p,U.f.w. ltu aendl 
rl# 3saafelpu» dabitm* barotlkad balft#

3)* ftomdian tlrsbul pula Ka^anggalan, aobab tujuan p*n^?*w
adalah hauya nengnraa kop#ntlngan Irroditm- caja, do •• 
lan hal lnl flagara* 8adang bagalnana blla Angara aeba 
Gal debitor dan bacairaana car a Vrroditur untuk uonaglh
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j ILIK
PI R f l  STAKAAN 

"U N IV E R S n  AS A IR LA N G G A "
S U R A B A Y A  ) m

uangnya yang ada pada Negara, oadong 0.0. do*49/1960 
tidak aangatur • Juga aebaliknya jikft Negara aebagal da 
bitur, aedangkan Znstanel lain «abagai kreditur ( »i- 
aalnya C.V. ), daXwa hal lnl kreditur harue raenunggu 
dropping uang darl Pesaerintah* Haka temyatalah ka - 
rang adanya keeeimbangan antara Negara eebagal kr edi
tor dan Negara eebagei debltur*

4). fimbul kejanggalan pula blla Negara aebagal kreditur, 
dalam raenghadapi dobitur yang nakal dikenakan sangsl- 
sangfli hukum (sender*)* pada hal oangal tareebut ta
lah die abut oleh aurat gdar*n vahkaaah Agung (S.S.SUA) 
no*a2/p/374/taA964 tgl •28-1-10645 khuaue bag! P*0 *P,N 
diberl weaenang dengan daear hukum S *ff .H »A . noser t 
492Aik/2107/%/196& tgl *3-6-1966. Sedangkan aeballknya 
blla Nogara sebagal debitor, aikreditur hanya dlharua 
kan aanantl dropping uang dart Negara*

5)* 0*0* no *49/1960 tereebut mongatur pula tantang ad any a 
aanggahan debitor torhadap pelakaena dan terhadap pa
ri nt ah penyanderaan karana dlonggap tidak aah, toh ha 
ruo diajukan ko pengadilan segerl*

xenurut hemat penulla berdaaarkan alaaan-alasan dlataa ae 
baiknya 0*0. no*4^/lV60 porlu aekali dllengkapl karena me 
nggadung kekurangan-kekurangan atau aetldak-tidaknya dl- 
kemballkon menjadi wevenang pengadilan Negeri* Dalan hal 
ini perlu dikstahul pula haall mueyeitarah flaaional yang 
ke-Vl pada tgl*8-9-lv71 darl Ikatan Hakla Seluruh Indone-
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ela yang berlangsung dl Medan, yaltu telah roengueulkim 
kepnda pemerlntah dan I)*p*R* agar eelekaa mungkln menca- 
tont T*.u. no*49/l960 tentang P*IKPJ?, dan mengenballkan , 
wewenang raengadill perkara rweaebut kepada plhak Penga - 
dlian.

!£** Dlatas telah penulls utarakan bahwa aankal-sanksi hukum 
yang bertipa aandera telah die abut oleh aurat Edaran M«h- 
kamah Agung no*82/p/374/fe/l964 tgl,22-1-1064 yang lslnya 
raelarang pengadllan Negerl dan Pengadllan Tlnggl untuk 
nenjalankan penyanderaan karena bertentangan dengan perl- 
kemanuslaan* pada hal khusua bagl P . U . P . N ,  dlberl wewe - 
nang untuk wenjalankan dengan daaar hukum aurat gdaran - 
Mahkamah Agung no*492/»k/2187/m/1966 tgl*3-6-lS65, maka 
raenurut hemat penulls aebalknya plhak pengadllan Juga dl- 
berl ifewensng aebab untuk mempertahankan kevlbawaan pera- 
dllan perdata sebagal penegak hukum, keadllan dan kebenar 
an, dan Juga berfUngsl mengayomi huk-hak dlbldang perdata 
tanpa membeda-bedakan hak-hak slapa yang dllanggar.
Sagl keuntungannya lalah yang terutama untuk mengataal pi 
hak debltur yang benar-benar nakal* DIsamping ltu blla d# 
bltur sasspai dlsandera maka debltur akan kehilangan keper 
cayaan darl para langgannya, terutama keparoayaan darl - 
Bank* Karena Itulah maka untuk menghindarl kekawatlran , 
teraebut debltur eendirl atau aetidak-tidaknya ksluarga 
ataupun kairan deka$nya akan beruauha melunaal hutangnya 
ltu, Dengan demlldan maka plhak kredltur (plhak yang hak-
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haknya dllanggar) dapat dlllndungl oleh hukum*
I©* Kangenal Ultvoebfcaer blj voorraad yang terartl menyatakan

r
bahwa keputusan rengadil&n Hegerl dapat dljalanken leblh 
dahulu* Akibat dtkeluarkannya S.S.H.A. no*13/iy64 pada - 
tgl*10*7-1964 dsrn S*E,fcf*A. no*5/1965 tgl .2-7-1969* para 
Kakim pangadilan ttegerl jarang jaengabulkan tuntutan peng- 
gugat nongenai Ultvoerbaar blj Voorraad teraebut* padahal 
laakaud S.E.U.A. ltu adalah borupa anjuran bagl hakln un* 
tuk Jangan tsrlalu mud ah »engabulkan keputuaan tersebut * 
Boleh raongafeulkan asal racmenuhi ayar*t-*farat tldak aeru- 
gtkan para pihak dan dengan Jalan minta persetujuan ter- 
lablh dahulu kepada pengadilan Tinggi*

Kesnidlan kedua S.E*H*A. dlataa die abut oleh S.C*M.A. * 
no.03/1971 tg!.17-b-lW71, aklbatnya pengadilan Eager! dl* 
borl nowonsng kembali dongan eyarat~syarat :
1* Ada auarat otentlk atau tullaan tangan yang menurut tju 

laompunyal kekuatan buktl.
2* Ada koputuoan yang sudah mempunyai kekuatan past! ae- 

luumya yang monguntungkan panggugat dan ada huhungan 
dengan gugatan yang bersangkutan.

3* Ada gugatan provloionil yang dikabulkan.
4. palaja aengketa-aengkot* mngonai beaitsrecht.

17* Koslctpulan dan aaran penulla yang terakhlr lalah dlataa 4 
telah penulla uralkan bahwa BV telah dlnyatakan sebagal 
p*do»an# maka aenurut horaat penults BV pada dewaea lnl ae 
lakaa mungkln dl&dakan penibahan-perubahan aeeual dengan
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Jiwa bangs a aerta tuntutan Jam&n, tanpa raenyiapang darl 
asaa negara k«prlb*dl*n bangga*

Doraiklanlfih kaaimpulan don saran-saran yang telah pe - 
nulla kemukakan dengan tujuan scnoga men Jadl aurabangan atou 
ada manfaatnya bag1 porker.bangnn llnu pongatahuan ununnya dan 
k&aausnya bag! perabinaon Mean perdata Indonesia, ualcupun a- 
pa yang tolah paitulift uralkan ini ,}auh dart censpuma nengi - 
ngat psngetahuan ponulls «£«lah terbatos*
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