
KESIMPULAN DAH SARAH

Ledakan penduduk yang bcgitu cepat dan penb&ngunan 

material yang merayap melata kesegala segi kehidupan masya~ 

rakat, telah aenimbulkan akibat sampingan yang tidak da

pat dielakan lag! dalam penguasaan dan atau petal. 11 kan ta«* 

nah pertanian* Adanya ketimpangan dalam masyarakat , dl« 

roana ada sekelompok kecil masyarakat yang memillki tanah 

pertanian secara berlebihan* sedang dilain pihak sebaglan 

besar nasyarakat tani merupakan buruh tani yang tidak ber- 

tanah, cebagai penysva atau mengerjakan tanah orang lain* 

Sohingga mereka selalu hldup di bavah garis kemiskinan, 

hal yang denikian ini jel&s bertentangan dengan soflialisae 

Indonesia*

Penbangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

UTO V? pada hakekatnya adalah peabangunan manusia Indonesia 

eeutuhnya* hal ini berarti behva pembangunan nasional tidak 

hanya mongejar kemajuan lahiriah saja melainkan Juga kepu- 

asan batiniah*

Mengingat eusunan kehidupan laasyarakat termasuk 

perekonomiannya , yang bercorak agraris di m n a  bumi* air 

dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Xang Haha Eaat mem- 

punyai arti yang penting untuk me&bentuk masyarakat Indone

sia yang adil dan mknazr, maka untuk itu dikeluarkanlah



UUPA no* 5 tahun 1960 sebagai dasar bagi penyusunan hokum 

agrarla nasional, yang akan merupakan alat untuk meabana 

tcgmakmoran kebahaglaan dan kesejahteraan terutama bagi ma

syarakat tanl*

Pelaksanaan pembangunan Itu harus dapat oenjamln 

pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat se- 

sruai dongan rasa keadilan dalam rangka mevujudkan keadil- 

an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu 

pembangunan tldak hanya ditujukan untuk menlngkatkan pro- 

duktifltas, melainkan sekaUgus untuk mencogah jurang pe- 

misah yang semakin lebar antara si kaya dengan si mlsldLn, 

golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah teru- 

tarn yang ditlmbulkan dari masalah tanah.

Dengan makin raeluas dan meningkatnya kegiatan pezo- 

bangunan, m k a  usaha mevujudkan tertib hukum dan kepastl- 

an hnkmn dibldang pertanahan men jadi sal ah satu program 

penting guna monjamin adanya tertib pemilikan, penguasaan 

dan ponggunaan tanah*

Agar peaanfastan tanah dapat menlngkatkan kesejoh- 

teraan rakyat, maka disamping oenjaga kelesterlan perlu 

dllaksanakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan 

pemilikan tanah serta pembangunan kembali pertanian ha~ 

m s  merupakan usaha terpadu dengan sarana-sarana lainnya 

yang dapat mencapai sasaran yang dituju* Untuk Itu dl* 

keluarkanlah TO no# ?6 Prp 1960 Jo. PP no* 22b tahun 1961 

Jo* PP no* M  tahun 196**-, sebagai langkah untuk mengenda* 

llkan secara efektif masalah penggunaan, penguasaan dan
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pemilikan tanah yang sesuai dengan aeas keadilan yang me* 

rata*

Tetapi inrplikasi UUPA dalam implementasinya seha- 

ri-hari banyak menghadapi hambatan-harabatan , penyimpangan 

ponyimpangan dan penyelundupan hukum* Baik karena pera- 

turannya yang belum terbentuk, peraturannya sudah rapuh, 

atau sudah tidak sesual lagi dengan aspirasi dan kebutuh

an macyarakat yang semakin berkembang dengan pesat*

Dalam landreform yang leblh penting adalah Ubukan 

gekedar redistribusi tanah pertanian (ansich) pada buruh 

tani yang memerlukannya11 , tetapi yang leblh penting ada

lah ”tindak lan jut” dari landreform itu sendirl yang ber-n 

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani Itu 

sendirl bagainana harua dilakukan. Rupanya pada tlndak 

lanjut inilah pelaksanaan landreform meneaaii ganjalannya*

Untuk mencapai sasaran tersebut, dibentuklah ber- 

bagai peraturan perundang-undangan • Berhaeil tldaknya sa* 

car an yang hendak dicapai tidak tergantung pada balk atau 

tldaknya aturan tersebut , tetapi harus mencenainkon kesa- 

daran hukun laasyarakat dan yang lebih penting lagi adalah 

semangat dedikasi aparatnya dalam melaksanakan fungsinya, 

ytrng pada okhirnya juga yang menentukan berhasil tldaknya 

tujuan yang akan dicapai tersebut.

2# Saran

a# Untuk mendobrak kemacetanf penyirapangan, kelenahan



serta kekurangan dalam pelaksanaan UUPA perlu sege- 

ra dibentuk berbagai peraturan pelaksana yang belum 

ada misalnya t

1 )* Peraturan pelaksana dari pasal ih UUPA tentang 

Undang-undang Tata Guna Tanah*

2)* Peraturan pelaksana dari pasal 22 dan pasal 50 

UUPA tentang Undang-undang Hak Milik*

3)« Peraturan pelaksana dari pasal 53 UUPA'tentang 

Hak-hak yang Sifatnya Sementara.

V)* Peraturan pelaksana dari pasal 51 dan pasal 57 

UUPA tentang Undang-undang Hak Tanggungan*

5)* Peraturan pelaksana dari pasal k6 UUPA tentang 

Peraturan Pemerintah mengenal Hak Membuka Tanah 

dan Menaungut Hasil Hutan*

6)* Peraturan pelaksana dari pasal b? UUPA mengenal 

Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air Pcme- 

liharaan dan Penagkapan Ikan*

Bahva program landreform yang bortujuan untuk me

nlngkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, 

khnsusnya petani gurem secara merata bukanlah ber- 

art! berhenti sampai redlstrlbugl tanah absentee a* 

tan tanah kelebifcan saja, tetapl yang leblh penting 

lagi adalah tindak lanjut dari pelaksanaan redistri- 

busi Itu sendirl , khususnya untuk daerah pa sang su- 

rut harus dilntegra slkan dengan program pertanian



yang terpadu yaitu koperasi, intensifikasi, eke- 

tensiflkafli, diversifikasi dan lain-lain, maka 

untuk Itu perlu segera peraturan lanjut

dari ketentuan pasal 17 PP no* 22k tahun 1961*

c. Mengingat bahwa peznberian ganti rugi dalam pelak

sanaan lartdrefora Itu pada asasnya ditanggung 

sendirl oleh petani penerima redistribusi sendirl 

sedang petani gurea kita masih selalu bergulat 

dengan kemi skinannya maka sebaiknya Xayasan Dana 

landreform yang dimaksudkan untuk memberi kridit 

kepada petani penerima distribuai, yang selama 

Ini mati perlu dihidupkan kembali#

d* Msnyadari bahwa setiap pembangunan, pembaharuan 

dan perubahan aerta perombakan struktur per tanah* 

an memerlukan tenaga-tonaga yang trampil, tidak- 

lah berkelebihan apabila raendidik tenaga khusus 

untuk itu, agar langkah-langkah operasional dan 

administra&lnya dapat ditangani dengan balk, su- 

paya apa yang dituangkan dalam catur tertib a** 

graria dapat berjalan sebagainana mestinya.

e* OTPA kita yang mengatur berbagal aspek kehidupan 

manusia yang bersangkut paut dengan tanah, khu* 

susnya untuk msyarakat Indonesia yang beraneka 

ragam eoraknya dan la tar belakang kobudayaan, ka- 

rakteristik ssrta agamanya, dalam impleraentasinya 

hendaknya Jangan terlalu kaku, tetapi harus me-



ngingat dan bordasarkan pertimtangan-pGrtibangan 

hutam adat dan hukum agama sesuai dengan dasar hu

kum agrarla nasional kita*


