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KA~A ihUi*A»VAR 

i«n&aturan peailikan* pen*suotann e&nitsal don cakoi- 
ral ataa tanah, tarta maatla.Vartalah lain yang licror^gKut- 
^aut dengan uaaha tvenataar* atan (tanah, cerupakan culah catu 
gnuaran dari pada rencana peatarigujtan ruiaionalt ecba^aiciana 
tolah ditetapkan d*lam uiiili*

Dari pen* scatan oaya torhadap berbafiai tnacalah tanah 
torutacia dari aegl petnilikun, ternyata maoih banyak xerdapat 
par.yinpangai^-penjlnpangan. ini eelain akai, nenghacbat 
program pcaerintah, Juga akan rr.en gnnggu Btatilitao politlk, 
karena tidak adanya kepaotian ten tang paaililcan tar.an akan 
menimbulkan aen&keta di kclan&an nafcyarakat*

.Faktor Inilah yen& akan candoron^ ;>aya untuk scnucn*- 
kan manalah penorrtipikatan tai.afi ke dalan akripai.

£ongan Denynaari t.openuftnya ntaa ne^ala Xekuraiifcan 
dan kesalaftan, r.aik dari e.e&i oattri aaupun cara poiiyajian- 
nya, teoar harapan nr.ya adr.ii.ja k*fcvdiaaj* dari para' renjteea 
untuk ectJbcri ooren-cM'an derai keceta*.urn» «mnya akripsl ini.

Bclao koceapatan ini pula, ^ya ncntuccpkan biî jok 
tcriira ktiqih, khutuan>a kc^ada ivapak toetciidyo t.itnjocoti- 
, roto . ulaku pembirbiiig I ..erta krpadu j.etrtua t.lftek ycnt tc- 
3 ca aaobfintu ter* elctciiumnyn okripai ii;i*

^urata^a, 17 :*openfccr 198?

Indrri I.crunia l.atri
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Xerinm kasih ywia tak terhing*ja pada ayah bur.da, dan 
euaniku tercinta eorta anakku snyan# ya115 telah member! do- 
rongan moral deml tercapainya &elar keuarjcnaanku*
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J&ftDAxilH.UAfe

1 . Latar Belakanft Permasalahan
Hukum dan raaoyarakat merupakan dua anasir yang Ba

ling berkaitan* Hukum tidak akan hidup aan efektif tanpa 

dukungan masyarnkat, eetaliknja :aoyarakat tidak akan ter- 
til dan teratur tanpa ditunjrnj* oleh hukum,

i

Saline kotergantungan antara hukura dan macyarakat 
ini merupakan hal yang harue diperhatikan oleh pemerintah, 
khueuartya pembuat undang-undang. Setiap kebijakan pemerin
tah harualah memperhitungkan keadaan dan tanggapan r^kyat- 
nya; demikian pula kebijakan pemerintah di bitiang hukum 
pertanalian.

X)i bidang pertanahan, dengan terciptanya unifikaoi 

hukum aubetantifnya, yaitu dengan dikeluarkannya Undeng- 
undang Pokok A&raria fcoraor 5 iahun I960 ( yang selan^ut- 

nya dieebut M U  A ),* pemerintah juga raengingink.in unifi- 
kasl di bidang hak at.'e tuiah, yang paca maoa kolonial di
adakan pembedaan antara tanah-trxah dent an hak barat dan 
tanah-trnah dengan hek cdat*

iembedaan ini dimtksudkan untuk memfccriken hak is- 
timewa kepsda tanah-trnah dengan hak bcrat, y^ng kcpada 
pemilik-pemiliknya diberikan hak untuk merdaltarkan ter.ah-

hAB I

i

ft* Subekti dan h* Tjitroeudibiju, Kltab Undanfl** 
Undan,. Hukum itertiftta, cet. IX, Krcdnja laranita, I9TO, 
h* r4bl*

1
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nyat aphingga diperoleh eurat tanda bukti hak yang menyata-
kan Bocarfi tegas dan paoti tentent bc.lae# luae, dan perailik-
nya; tidak deraikian halnya terhadap tnnah-tanah dengan hak
adat yang tidak didaXtar. Jtalaupun ada pendaftaran hal ini

2dimakcudkan untuk keperluan penarikan ^ajak* Jadi pada wak- 
tu itu terdapat adanya dualisrae daxam hukum agraria.

"Walaupun dualisms ini bukan dieebabkan adanya per- 
bedaan hukum bagi orang-orang yang memiliki tanah tetapi 

karena perbedaan hukum yang berlaku bagi tanahnya yang di- 
anggap mempunyai status teraendiri terlepas dari ctatue 
hukura dari aubyek yang raemilikinya, narcun nyatanya hampir 
ceraua tanah-tanati dengan hak barat ini dimiliki oleh bukan 
rakyat asli. Sebagai akibat politik Jajahan, ketentuan ae- 
macam ini dimaknudkan untuk rneneiptakan hak-hak iatircewa 
bagi golongan Kropa ya.ng mayoritaa terdiri dari bangsa Ee- 
landa- Hal ini dipar.dang oleh golongan Indonesia pribumi 
sebagai satu kebijakan yang berbau kolonial.

SOtelah kercerdekaan, pernerintah Indonesia mengingin- 
kan adanya satu macam nak atas tanah dan menberikan ke- 
nempatan yan^ sama bagi aeluruh war^a negara Indonecia. 
untuk nv:rtdaftarkan tanahnya, Ide ini tampil raelalul UUjeA 
dan peraturan pelakaanaannya ynitu peraturan temerintrji 

Homor 10 Tahun 1961 (yang Eclanjutnya ciicebut PP Ilo. 10

pBoedi Uaroonc, Unam.f -lndnnK PokoK A»rrrla> . e;)a-
rail .Penvusunani I o l  dan p¥iaknl\naaiin.ya ( LuKu 1 a an IX 
FJambatajM' ii. 52.
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Th. 1961 )• Helalul dua peraturan inilah pemerintah ber- 
makeud memberikan hak yang cama bagi pemilik tanah eeluruh 
Indonesia untuk mendapatkan tanda bukti berupa aertipikat 
dengan terlebih dulu mendaitarkan tanahnya.

Pendaftaran ini akan berfungei ganda yang aenguntung- 
kan sifatnya baik bagi pemerintah maupun macyarakatbagi 
pemerintah, pendaitarannya tanah ini akan raemberikan kepa- 
danya ouatu data atau informaei tentang perailiknya dan luas 
tanah yang dimilikinya, eehingga akan memudahkan pemerin- 

tah dalam memberikan perlindun^an kepeda pemilik tanah 
yang sobenarnya* Seuang bag! mreyarakat, dalam hal ini pe
milik tanah, pendaitaran tanah ini akan memberikan kypada- 
nya suatu tanda bukti berupa sertipikat yang berguna untuk 
raeneguhkan haknya atau tanab, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan; dan i.el ini juga akan memberikan jamimrn ke- 
partlan kepada pihak lain yang terlifcat dalam tranoakei 
tanah.

Kalaupun program pensertipikatan tanah ini bcrntan- 
faat, tidak caja bagi pemerintrh tetapi juga bagi rakyat, 
namun kflnyataan membuktikan matih banyaknya pemilik tanah 
yang belum tnent:altarkan ttnahnyr. Hal ini i.elain dicebab- 
kan belum eratanya infornaoi yang diterikan oleh pc erin- 
tah Ju^a disetabkan oleh koeng*_anan manyarakat untuk men- 

daftarkan taneh, karena pembea,-yar.n pendaftarai* yang ciiraca- 
kan terlalu berat dan tidak oeiratang dengan luas trneh yang 

dimilikinya.

3
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A

Akibat keadaan ini tirabullah pendirian dan arig^ep- 

an di kalangan maoyarakat bahwa untuk keperluan pembukti- 

an hak atao tanah cukup dengan menggunakan petok D* Pen- 
dirian dan anggapan ini tidak onja ada dalam lalulintaa 
keperdataan eeharl-hari, tetapi juga dalam sengketa di pe- 
ngadilan; walaupun dalam hal ini necara yuridis tidak da
pat ditjenarkan.

Dari uraian di atae terlihat kontradiksi antara 
pendirian peraerintah dan masyarokat* Uagi pernerintah pro- 
tram pensertipikatan tanah ini meruprkan realisaoi ide uni- 

fikasi, di eamping oecara fungnional nkan meaudahkan kon- 
trol turhadap ktcdaan tanah di Indonesia dan pula akan 
meraberikan kepaotian bagi peaerintah dalara memberikan per- 
lindungan hukum, secang bagi eryarakat program peneorti- 
pikatan tanah ini diracakan terlalu mahal dan tidak akan 
terjangkau oleh rakyat, teilefcih-lehih begi pemilik tanah 

yang mctoiliki tanah tidak terlalu luao*
Hasyarakat, dalam hal ini peinilik tanah, merasa ti

dak terl&yanit Ei lain pinak pt&erintah dengan wewenatignja 
tanpaknja hanya mengojar idealisne dan kcpnotian hujtua dc- 

ngan mengabaika.. kepentingan raaeyorakat. Dalam pr.ndangan 
ini rakyat oeakan~r,kan hanya diyadikan ob>ek kehijakan tan

pa disoderi oleh peneriiitah bahwa Xakta tidok efektifnya 
pro^ra'a penaertipikatan ta;ah meruprkan reilekui dari si

kap masyfrakat yeng tidak reeponaif. Raojnrrkat cenderung
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untuk mengabaikan kobijakan yang tercipta dengan berpedo- 

man pada pendirian yang dianggap dapat memberikan kepuaa- 

an,
Keadaan perraaoalahan inilah yang nendorong eaya 

untuk kneninjau, raembahaa, dan menuangkajmya ke dalam aa- 
tu karya tulia. Haealah tanah merupakan nmalah yang pen- 

ting bcfli ne&ara di maria corak kehidupan perekonoroiannya 
maeih bersifat agraris*

2* Pen.lelaaan Judul
Dalam skri£3 i ini aaya cengaja raenggunakan iatilah 

•otudi*, f&engingat materinya diambil dari haeil pengaraat- 
axi terhadap keadaan yang terjadi dalam maayarakat,

Secara haral'lah tetudifl borarti mempelajnri dan me- 
ngaji perintiwa atau realita yang dijurapai, aekaligua nem- 
perkirakan aecara teoritik nubungan antara peraturan mau- 

pim kebijakan yang berlaku dengan perilaku dan tanggapan 
war^a naoyarakat.

Kengingat krsjrya tulio ini berpangkal tolak dnri ba
sil pcn^amatan, naka fcfcl&njutny; Raya guitakan iatilah 'prck- 
tek1, yaitu bagaimana di dalam praktck pola beroperasinya 
kebijakan prnerintah dalam program penceitipikatan tafcah.

3. Xujuan Penullitan
larya tulia ini arya buat untuk dua tujuan yaitu 

tujuah khusuo: baî wa karya tulie ini merupakan ealah aatu

5
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eyarat untuk raencapai gelar earjana hukum* Terkandung da- 

lam tujuan ini harapan eaya agar karya tulis ini dapat 
iremberi surabangan pada almamater dalam unahanya mengolek- 
eikan karya tulle yang berguna bagi pengerabarjgan dunia il- 
mu. ffujuan umuin; melalui karya tulia ini saya ingin mem
ber! suatu ganibaran tentang botapa pentingnya peranan tna- 
syarakat terhadap eiektif tidaknya auntu peraturan*

4- Kietodologi 
a* Pendckatan maoalah.

Untuk keperluan karya tulis ini oaya nmnggunokan 
pendekatan cecara fungsional, yaitu neninjau hukum tidak 
cebagai nuatu ciatero yang berdiri oendiri raelainkan eoba- 
gai suatu suboifltem yang berkaitan daribaling rcempen&aruhi 
dengan eubsiatem yang lain dalam hal ini ointem social de
ngan demj-kian akan diketahui bagaimana hubungan antara hu
kum dan fcaoyarakat, bagairaana peranan mauyirakat terhadap 

pola beroperaoinya ©iotem hukum, serta aefcerapa jaun dam- 
pak pengaruh hukum terhadap beibagai aopek kehidupan dalam 
maayarakat*
b. Sumter data.

Eata yang dipergunakan dalam penyueunan karya tulio 
ini diperoleh dari data dokumen : yaitu dari rengadllan lie- 
geri Xulungagung dan kantor Agraria '.Pulungagung; data ko- 
pustakaan s diperoleh dengan raerabaca buku, brocur, curat 

kabar*
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c« froaedur pengumpulan dan pcngolanan data,

Pengumpulan data yang diperlukon aebagal bahan kar- 
ya tulis ini dikerjakan melalui eurvai dan atudi kepuata- 
kaan. Survai dilakukan melalui cara 'personal-interview' 
dengan pejabat dari inotanoi yang berefcngkutan. fcelanjut- 

nya data dan keterangan yang didapat dinilai eebrgai data 

;ang dapat dipertanggungjavfalJuui dan dioucun secara sis- 
tematic.

Dari ntudi kepustakaan diperoleh dengan me&baca bu~ 

ku brosur eerta curat kabar* Data dan keterangan dari dua 

number data inilah yang kemuuian dianaliea dan akhirnya 
memberikan gambaran yang jelas betapa pentingnya unsur raa- 

eyarakat terhadap berexititenainya aiotero hukum.

5* Siatematlka dan PertanflKunh.lawnbannya
Dalam pembahasan krrya tulia ini tersuaunlah suatu 

siotocatika dan pertanggungjawabannya oebagai berikut s
Bab I merupakan bab pe*.dahuluan yang menguraikan

3
latar belakang perraaBalahan, penjelaoan judul sehubungan 
dengan znateri permncalahan, tujuan penulinan, metodologi 
yang terdiri dari pendbkstan naLala f cumber data, proae-̂  
dur penguopulan dan pengolauan data, certa eiotematika dan 
pertanggunijawaban dari karya tulle ini;

Bab II dalara bab ini uraian dlaanului dengan pe&- 
bahacan aecara umum tentang cita-cita unifikaei hukum yang 

merupakai* reflckei adanya pendobrakan terhadap cistern hu-
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kura majemuk dari masa kolonial. Kemudian perabohaoan lebih 
dikftuouekan terhadap meealah unii.ikaol di bidang hukum ta
nah dalam kaitannya dengan program pen&ertipikatan tanah;

Bab III dalam kehidupan maayarakat antara kemauan 
peraeorangan (individual will), dan kcmauan maeyarakat (go- 

cial-vill), kadang-kadang bahkan fjering terjadi ketidakco- 
cokan, aehingga menyebabkan timbulnya konflik. Untuk meng- 
akomodasikan dua kemauan ini maka hukum tarapil sebagai alat 
yang bcrfungoi untuk pengamat r.asyarakat (aocial control), 
sehingga terciptalah auasaua tertib dalam kelompok naaya- 
rakat itu, Hal inilah yang merupakan bagi an dari pembnhac- 
an bab III* Xemudlan oelalui bab ini naya akan merabcri gcn- 
baran singkat tentang peranan hukum di bidang pe&buktian 
kepemiliKan adanya hak atas tanah Calais kaitannya dengan 
petok D. Secara kauaalitaa akan ditertuigkan pula sebernpa 
jauh peranan petok }) ini di bidtng pembuktian aaanya hak 
atae tai.&h * hal-hal apakaii yang mclatarbclckangi acianya 
kfictnderungan terhadap penggunaan petok I) aerta pexmaBc- 
lahan apa yaiig kemudian timbul berkcm.n dengan beredarnya 
petok D ini Calam lalulintaa keperoataan;

Bab IV dalam bab ini uraian akan lebih beroifat 
analiotia, yaitu menganall^a tentang ba^aiaana pelakoana- 
an program peneertipikatan tanah dalam praktok (in-conore- 
to). Hal-hal apa oaja yang merupakan kauealitae tidak efek- 
tilnya program ini. Dalam bab i;.i diuraikan pula peranan
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maayarakat* aampai eoborapa jauh perianth yang ditinbul- 

kan oleh aikap mrayarakat terhadap program Ini. Bari urai- 
an dalara bab ini akan menunjukkan suatu ^arabaran tentan^ 
pola beroperasinya hukum oeba£,ai auatu aubsistem yanfc ber- 
hubunt&n, dalam keadaan ealing mempen^aruhi dan berkaitan 
dengan eubaiete/n lainnya;

Bab V dari uralan keempat bab teraebut di rtas, na- 
ka aebagai penutup dalam bab ini akan eaya keten^ahkan 
uraian eingkat seba&ai suatu keoimpulan dari keseluruhan 
raateri pembahaoan, kemudian uraian citutup dengan ecran- 
earan aobagai suatu penyelceaian.

Pada halamon tcrakhir r.ken i,aya lampirkan data ccrta 
torlampir pula daftar tacr,an >an& merupakan bahan dari kcrya 
tulia ini.

9
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UAB XI

PROGRAM PENoERTIPUATAK DALAK lWi.AEU-UU)Ali<J POKOK A&RARIA 
MO. 5 EH. I960 i SXiAOAl bJ.Udl SA1TU ^fiJKLKAAl? CITA-CITA UUI- 

flKAiil HUKUM DI BIDAt-u l̂En..! AHAHA^

1* UnijTikasl Seba&Rl Aktiiltas IdeoloKl dan Sax ana -Feng- 
inte^ras!

Pada umumnya, drlam satu negara berlaku oatu Bistem 
hukum perdata. Tidaklah mungkin dalam satu negara nerigada- 
kan dan meneriaa beberapa sistera hukura perdata yanQ ber- 

lainan untuk meaing-oasing golongan penduduk. Dan apabila 
ada, hal ini hanya tergantung pada politik hukura senata- 
mata, Sojarah Indonesia menun^ukan kcbenaran £pa yang di- 
sebutkan di atas.

Di bidang hukum perdata, aebagai akibat politik hu
kura pernerintah jajahan pada waktu itu, di Indonesia berla- 
ku beberapa ssistem hukum >ang pada gariu fceoarnya diadakan 
peicbodaan antara hukum yang berlaku bogi golongan Jbropa 
dan Timur-Asing di eatu pihak, uan hukum yang berlaku bagi 
golon^an Indonesia (asli) pada lain pihak*

Bagi golongrn iropa dan l'imur-Asing ITionghoa berla
ku hukum barat, yang harcpir serauanya merupakan hukum yang 

tertulic dan yang berpokok pada Kitab Utd* ng-untfang Hukum 
Perdata, Kitab Undang-unriang Hukum Lagang dan Failles raentc- 

verordening. Bag! golongan Xlnur-Aaing bu^tn Tionghoa, ber-
10
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laku htikum hsrat pula, tetapi hanya oefcagian yaitu yang 

mengenai hukum kekayaan dari hukum *ari$i testamente*. Ke- 
ngenal hukum pribadi, hukum keluarga, dan hukum warle tan
pa wasiat (ab-intestato), mereka masih tunduk pada hukun 
adatnya maaing-inaGing.

Bagi golongan Indonesia (aoli) berlaku hukum adat
nya yang Bebngian beoar merupakan hukum tidak tertulie.

Ini beratti bahwa hubungan-hubungan dan perietiwa-peris- 
tiva hukum di kalangan orang-orang dari golongan Indone
sia (aali) diselenaikan mcnurut ketentuan hukum adat. So- 
dang hubungan-hubungan dan periatiwa-periotiwa hukum di 
kalangan orang-orang dari golongan Kropa dan Tiraur-Aeing 
dioeletaikan menurut ketentuan hukuni barat, dengan aedikit 
perkecuffilian eepanjang mengenai golongan limur-Asing bukan 
llionghon,

Kebijakan hukum yarn, raenekankan pada keaneka-raganan 
ini oleh orang-orang Indonesia dituduh oebagai taktik 'di
vide et impcra' pen;)* jah, Berlawanan dengan kebijakan sena- 
cam ini theroa politik yang pokok pada fcaman kunerdekaan 
adalah "pengintegraoian golongan yang berraacarn-macam ini 
nenjadi Batu".

Sehubungan dengan hal ini, maka aeoudah tahun 1950 
oistema hukum kolonial oogora oa^a nenjadi canaran serang- 
an-aerangan para politiai hukura. Sistema hukum kolonial di-

11

3 Ibid., h. 3 8 .
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angfi&P sebagai ouatu sarana yang bertujuan nemecanbelah 
dan barsiXat diokritninatiX.

Xebijakan hukum Indonesia raemarig sudah berubah, se- 
jak meletuanya revoluai perundang-undengan yang baru tidak 
3agi membuat pembedaan-porobedaan antara golongan pei.duduk, 
sekalipun jelaa bahwa di dalain kenyataan ooaial pen^olong- 
an penduduk demikian itu totap aaja ada eebagai suatu rea-

<
lita. Satu-aatunya peraiedaan yang ditt.rima hanyalah pembe- 
daan antara warga ne^axa. Indonesia dan bukan warga nefiara 

Indonesia.
Lebih Jauh lafii-t sekallpun Undnng-undang Bacar 1945 

dan Undang~undang JDauor 1 9 5 0 aienerlraa kolanjutan berlaku- 
nya aemua urtcang~undang kolonial yang ada, kebijakan hukiiin 
Indonesia ju^a mei-deeak agar pemerintah solera mengkodiXi- 
kaoikan undang-*undang, £an di dalam deaakan ini tersirat 
kehendak yang kuat bah*a peraturan yang baru itu hendaknya 
diuniXikaaikan.

Farnyataan tidak eetuju itu terutama datan& dari ka- 
Ian*. an penduduk keturunan Cina, yang memandang uniXikasi 
ini eebr.tBi ke^iatan yan^ ekan menyulitkan kedudukannya di- 
berbagai bidang hukun, Sebab, eeperti haln^a orang-oranfi 
Indoneaia priburai ypng berhaail menggantikan ketfudukan po- 
litik orang-orang Jielanda, (iemikian Juga orang-oraiig ketu- 
runan Cina dalam banyak poaiBi berhaoil mengganttkan Ke- 

dudukan ekonomi dan nodal orang-oranh Btlnnda. Can dalam

12
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hubungan ini hukum merupakan laraliang dan jaiainan yang pen- 
ting bagi kodudukan yang telah diperoleh tersebut.

Kekuatan ekonoroi orang-orang Cina roemang hampir- 
hanpir tidak tergantung dan tidak ditentukan oleh hukura, 
Tetapi # eekalipun deaikian, mereka meraandang oetiap uoaha 
yang setiue untuk merorabak dan mengunifikasikan Biotema 
hukuro eebagai ancaman yang poteneial terhadap kedudukan 
ekonomi mereka*

Dambahan pula unll'ikasi hukum akan raenerapatken mere- 
ka di dalam kedudukan yang aejajcr dengan orang-ornng Indo
nesia pribumi. Dan, jjangan-jan^an aalahon akan menempatkan 
nereka di ba^ah aoae-aeas hukum adat orang-orang pribumi.

Di bidang pemilikan, kebanyakan orang-orang keturun- 
an Cina dengan terue terang raenyatakaji tidak oetuju mereka 
pada pandangan-pandangan ahli-anli hukura pribumi terkeraufca 
mcngenai unifikaoi. Adalah kenungkinan (kalau miisalnya hu
kum tanah diuniiikaeikan), hak-hak 'eigendom1, yang ocngat 
berharga oan dapat diperoleh berlandackan hukum perdata 
iropa, akan terancam tiouw Giok Siong, cii^alnya, mengenuaka- 
kan alanan bahwa adanya hak-hak milik yang kuat guna kepir- 
luan kef. iatan perinauetrian antatlah dipttrlukan. Ucapan ini 

ada benarnya juga tetapi di dalarmya terkandung kecenderung- 
an untuk agak mcngabaikan keberatan rekan-rikannya dari 
golor^an pribumi yang berkeberatan terhauap eetiap hak pri- 
velege yang dlmiliki oleh orang-orang keturunan Cina.

13
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Ucapan Gouw ini salah-s^.lah ju&a biea dituduh sebagai 
ucapan yang tidak meraperhatikan ideolo^i yang paaa umura- 
nya clianut oleh golongan elite Indoneaia prifcumi* Oi'ang- 
orang elite ini juga jelao-jelae tidak menyukai oetiap 
bentuk usaha perorangan* oleh ^olongan manapun ;jugat yang 
tarapaknya mtlekat pada setiap pemberian hak-hak eigenctocu*

Penentangan orang-orang Gina terhadap hukuu perka- 
winan yang diunifikasikan malahan terar.a lebih kuat, Mere- 
ka dengan kerao raenenxang setiap ugpha ke arah peraturan- 
peraturan yang diunifikasikan, yang mungkin t&an didasar- 

kan pada hukura adat. Apalagi kalau diin6nt bahwa hukum 
adat ini sudah banyak jnengandung anaoir agaraa itlam# Uni- 
fikaei hukum kelmrga ;jela8 akan nelenparkan tantangan 
yang paling berat terhadap kedudukan eosial dan bagi orang- 
ora:,g pribuni maupun orang-orang kcturunan Cina pada unium- 
nya ctaraa~nama raejakini bahwa golongan ye.ng berbeda-beda 
neraat-g oeharuonya dieter oleh huKum yan^ berbeda-beda pu
la.

ftada umuronya dapat dikatakan bahv.a kotorikatan 
orang-orang Indoneaia pada unifikaei timbul dr.ri dua alaa- 
an yang bersifat ideologis. Tang pertsna adalah, bahwa hu
kura Iiropa yang telah ada itu didasarkan pada pembedaan-pem-

-1*4*

^Daniel S. ley* 'the lady and the fcanyan 2ree : t 
Civil I>aw Change in Indonesia1, !fhe American Journal of 
Coiappratlve Law. terjemahan SatJipto hahcrdjo, ¥h* XIV ' 
XlSbb), h* 2tt2-307.
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bedaan ras, yang aekaligua merendahkan kedudukan orang- 
orang pribumi* Alasan yang kedua ialah bahwa hukum yang 
dlunifikatiikan itu merupakan kehoruaan yang pokok bag! 
cita-cita integraei naoional# Selaraa jangka rnasa perubah- 
an hukum yang paling awal ini proposiai tersebut pertaraa 
di atas rupanya telah mendapatkan prioritas untuk dlper- 
hatikan. Hal ini dimengerti, mengingat kenyataan bahwa pa- 
da waktu-waktu itu momentum aktifitas ideologik anti kolo- 
nial belum diimbangi oleh ide-ide baru mengenai isi siate- 
raa hukUm Indonesia yang modern (kecuali barang kali dalam 
hal hukum tanah

2. Econram Pensertlplkatan Tanah dan Uniflkaai Hukum di 
Bidang Pertcnahan

Di dalam tatanegara Kepublik Indonesia huku:n yang 
mengatur tentang tanah merupakan banian yang amat penting. 
Meoang, dalam negara yang ma^yarakatnya maoih ean&at ber- 
sifat agrarie, di mana pertanian menjcdi mata pencaharian 
yang terpenting bagi seba^ian fceear dari pada rakyatnya, 
eudah selayaknyalah hukum tanah mempunyai kedudukan yang 
utarca di antara hukum-hukum lain,

Sejarah Indonesia aendiri menunjukkan kebenarar. apa 
yang telah disebutkan di atas- Ciiat politik penjajahan 
rejak tahun 1670 bcrubah oama aekali cengan lahirnya uh-

—  ■■Ml Mill II I  . . .  U l l H l W m i  llll I .  I . .  T i l  M i l  I I I I I I  | I— I. ■ — .  II «P ll ■ I II I . I 11 .  II l| I— — — »

5 ibid.
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dang-undang yang terkenal dengan 'Agrarinch Wet*. Per- 

kembangan JaJahan nejak itu raaju dengan amat pe&atnya* 
tfldak berlebihan kalau dikatakan, bah*a corak kolonia- 
liEmo di Indonesia selan^utnya ditentukan oleh hukum ta
nah waktu itu, Indonesia belum boleh diaebut negara yang 
euneguh-sungguh raerdeka aolania hukura tanah dari masa pen-
3 a^ ah an maaih belum diganti dengan hukum tanah yang be- 
nar-benar naoio^nl.

Pada masa Kolonial, terdapatlah dualieme di bideng 
hukur: tanah* Dualisme ini didaoarkan pada adanya perbeda- 
an status tanah, yaitu, antara tanah-tenah dengan hak ba
rat mioalnya, tanah ferfpachtf, tanah opstal dan lairi«-lain- 
nya, dan tanah-tanah dengan hak Indonesia miaalnya, tanah 
ulayat, tanah nilik, tanah usaha tanah gogolan, tanah beng- 
kok, tanah 'agrariech eigendom', tanah grant sultan dan 

lain-lainnya.
Yang pertama lasslm diaebut tesnah-ttnah barat atau 

tanah-tanah Kropa, yang harcpir aemuanya terdaftar pada 
Kantor Pendaftaran Tanah menurut 1Gvernchrijvingo Ordon- 
natle* atau (Jrdonansi Balik narr.a (btt. Ih. 1334 Ho* 27). 
Eanah-tanah barat ini tunauk pada ketentuan hukum agraria 

bcrat eehingga perbuatan-perbuatan hukum yang dapat di- 
adakan mengenai tanah-tanah ini pada asasnya hanya terba- 

taa pada ynng dimun&kinkan oleh hukum a^raria barat. Ki- 

oalnya tanah ^igendom1 tidak dapat digadaikar. menurut ke- 

tcntuan hukum agraria adat, tetapi hanya dapat dijadikan

16
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3aminan utang dengan dibebani hipotik.

Tanah dengan hak Indonesia dieebut *ju&a tanah- 
tanah Indonesia dan hampir serauanya bolum terdaftar.
Xang ©udah terdaftar misalnya : tanah *a&rariach eigen- 
dom1, tanah-tanah milik di dalara kota logyakerta dan Su~ 
rakarta dan tanah-tanah 'grant* di Sumatra Timur, pen-*- 
daftaran terhadap tanoh-tanah barat bertujuan untuk mem- 

beri kepastian hak dan kepastian hukura (rechta-kadaster)* 
Sedang bagi tanah-tanah adat tidak diadakan pendaftaran; 
dan kalaupun ada, pendaftaran terhadap tanah-tanah ini di 
roakaudkan untuk keperluan pemungutan pajak burai (fiscaal- 

kadaster).
Dalara 'rechta-kadaater1 maka knpada pemilik tanah 

diberiHan tanda bukti hak ataa tanah oehingga yang dibe* 

bani pajak selalu orang yant memotan^ haknya. Sedang di 
dalam fiscaal-kadaater pemilik tanah tidak diberi tanda 
bukti hak tetapi tanda pengenaen wajib pajak* ]}engan de- 
raikian pembayar pa^ak eecara yuridis belum tentu bersta- 
tus eeba^&l pemilik tanah.

Keadaan semacam ini semata-mata merupakan taktlk 

peoeriiitah kolonial untuk menguntun^kan orant^oran^ Be-* 
lenda, dan tebaliknya merupakan ancaman terhadap tanah- 
tanah nilik pribumi* Dengan diundangkan Undang-undang *o- 

kok A^raria liomor 5 Tahun 1960, terjadilah perobahan be- 
sar dan prinsipiil dr lam peraturan perundanj,an af.raria

17
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yeng hingga saat Itu berlaku. Setelah lobih dari 15 ta

hun fcangaa Indonesia mencapai kercerdekaan barulah eeka- 
rang berhaail fcerobah sa/na aekali hukum agraria kolonial 
dan meabcntuk undang-undang agraria baru yang bersilat 
naaional.

i
Uerlakunya undang-undang agraria baru ini mengha-

)
pjR dualiaoe dalam hukum ta^ah di Indonesia; hukum Eropa 
tersingkir dari perundang-undangan agraria jaitu dengan 

dicabutnya buku II 'Eur&erlijk Wetboek', aepanjang isehge- 
nai bumi# air dan ruang angkasa. Terauaunlah aekarang un- 
dang-undang agraria baru sebagai pelakranann paeal 23 In- 
dang-unaang Daaar 1945* undang-undang agraria yang berda- 
0arkan hukum adat«

ftelalui UUirA ini terciptalah uniXikaci di biaang 
hukum tanah dan unilikasi ini moliputi baik terhadap hu

kura aubstantif*:ya naupun terhadap hak atae tanah.
UniXikasi di bidang hukum aubotontiXnyn yaitu, per

aturan eeperti yang terkatidung dalam UUiA itu aendiri, dan 
kebi^akan-kebi^akan di dalam melakornakan peraturan terne- 
but, Sedang unll'ikaoi di bidang hak ataa tana-* yaitu bahva 
untuk menunjukkan adax.ya hak atas tr.nah hanya diakui catu 
jsacam bukti yaitu ocrtlpikat.

Setiap pemilik tanah bisa mendapatkan certipikat 

ini dengan tezlebih dulu mendafterkan trnahnya. Itegiatan 
pendaXtaran ini raeliputi pengukuran, pemetaan dan peicbuku-

18
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on tanah, pendaftaran hak-hak atao t&nah dan kemudian pem- 

berian aurat tanda bukti hak yarî  akan berlaku eetoagfci 
alat pembuktian yanfi kuat, ,

Keoulitan yang dialarai di ualara pratek dalam hubunt- 
annya dengan pendaftaran Ini pada ujnumn>a tidak terletak 
pad a peraturan penuaftarar* itfc pendiri, akan tetapi aema-

r

ta~raata pada proses pelaksanaannya. Procen pendaftaran me- 
liputi i
a, kewajiban untuk merabayar uan& rcuka biaya pendaitaran* 

yang diwajibkan berdasarkan auatu ir.Gtruksi Lirektur 
Jendcral Agraria. Ilamun karcna perconlan praktis cara 
itu hami'ir tidak pernah dilakukan di dalam praktek; bi- 
ayanya baru dibayar beraamaan dengan penyernhan warkah- 

warkah yang beraan&kutan kepada kantor pendaftaran ta- 

nab untuk didaltar. Jika kemudian temyata ada kekurang- 
an pembayaran biaya, maka hal itu akan diberitehtfkan ke
pada yan& beraangkutan, Kewajiban untuk melakukar* pen- 
daftaran poralihan hak tidak terikat pada suatu ^ongka 
vaktu* hiranya perlu diportimbantfkan untuk menetapkan 
euatu ^antka waktu uan diperkuat dengan euatu oankoi, 
a&ar kecenderun^an untuk tidak tnendaftarkan peralihan 
hak itu dapat dice^ah* Adanya kewajiban untuk melakukar* 
pendaftaran dalam Jan^ka waktu tertentu dapat nenghi- 
langkan tindakan-tindakan yan& beraifat Bpekulatip rce-
ngenai tanah-tenah dan ban&unan~ban£unen di dalam ma-

I
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oyarokat;
b. dalam hal pemiBahan, penggabungan atau pendaftaran irn- 

tuk pertama kali diperlukan pengukuran tanahnya. Pro* 
see pengukuran inif selain memerlukan biaya mema- 
kan v/aktu yang lama. Pendaftaran 3u&a meliputi pengu
kuran* Suatu hal yang dirasakan &an;jil dalam praktek 
ialah, bahwa pengukuran ini seolah-olah terpisah den^on 
pencatatan dalam buku tanah, pada hal seraua itu dilaku- 
kan/ dioelengg&rakan oloh nuatu inatansl yang oama. Un- 
tuk mengambil Burat ukur dari bagian yang bersangkutan 
guna, ke banian lainn>a yang memerlukan untuk dijahltkan 
pada sertipikat taiiahnya, Bering aeaeorang harus mundar- 
mandir beberapa kali. Walaupun surat ukurnya telah eele- 
sai dibuat, tidak dengan sendirinya diteruskan kepada 

bagian yang membutuhkannya;
c. pencatatan dalam buku tanah dan sertipikat tanannya ha- 

rue ditar.da tangani oleh Kepala Xantor Pendaftaran Ta
nah dan Kopala Sub Direktorat Agraria, kedua pejabat 
mana ujnumnya ber/tniitor di tempat yang berlainan, celling- 

ga penyeleBniannya waktunya fcertambah lama.
Helalui pendaftaran tanah ini, maka kepada pemilik- 

nya akan diberikan certipikat sebatai tanda bukti hok yang

20

^Soedjurwo Soeronihardjo, beberapa Peraturan ?er~ 
undan^an Arraria, Direktorat A^rpria irupinsi Jawa Timur*
o t t h i f —
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Ju&a akan memberikan ;jaminan kepautian tentang :

a* hak atao tanahnya; tanan yan** dipuriyai dengan hak mi-
lik yang tidak terbatao jangka waktunya, harganya le-

bih tinggi dari pada tanah aewa r.tau tanah hak guna ba-
t

ngunanj

b. sirpa yang mempunyai tanau itu; ini mengenai subyek hak- 
nya* Kepaotian tentang hak ini diperlukan karena perbu- 
atan-perbuatan mej>&enai tanah teroebut, pada asasnya ha- 
nya menlmbulkan akibat hukuni yang dikehendaki, jika di- 

lakUkan oleh yang mempunyainyaj 
c* tanahnya yang dihaki itu, ini mengenai obyek hakr.ya, 

yaitu di mana letaknya, berapa luaanya dan bagaimana 
batao-batasnya. Kiranya mudah difnengerti, bahwa orang 
menginginkan kcpaatian juga mengenai hal-hal tercebut, 
karena tidak adanya kepaotian itu mudah nenimbulkan oeng- 

keta;
d. hukumnya yang berlaku, yaitu aturan-aturannya untuk me- 

n^etahui wewenang-wewenang dan kevajiban-kewajiban yang 
niempunyainya. termasuk dalaic pengertlan ini adalah kon- 
tinuitas kabivaksanaan di dalam nelakoanakan aturatt- 
aturan itu.

D'pat dikatakan bahwa untuk meraperoleh kepastian 
tentang hak subyek dan oiyeknya itu dapat dicapai dengan 

tsenyolenggerakan pendaftaran tanah, khusuenya suatu 'rechts*- 
kadaster', sedang kepastian tentang hukumnya dapat diper-
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oleh dengan aebanyak mungkin mtlotakkan kaidah-kaidah hu- 

kum agraria di dales peraturan-per? turan yang tertulis dan
7nenyelenggarakan hukum yang berlaku untuk aeluruh daerah. 1

Dari pendaftaran tanah inilah akan diperoleh eerti- 
pikat yang bukan saja memberikan jaminan perlindungan hu- 
kum bagi perailiknya, nelainkan pula tanah bersangkutan ber-
tarabah nilai ekonominya kaxena sertipikat ini bisa dijadi-

i.

kan jarninan kredit bank*
Di sisi lain, kalau seluruh tanah di Indonesia di- 

daitar dan memiliki aertipikat, pemorii tah akan lebih mu- 

dah lagi melakukan kontrol. Xalau hal ini dihubungkan de- 
ngan uaaha pemerintah dalaji) niengadakan pencegalian ter^adi- 

nya pemecahan tanah menjadi kecil-kecil karena adanya pe- 
mindah tanganan oleh perailiknya, raaka pongawaeannyapun 
akan lebih mudah lagi melakukan kontrol* Kalau hal ini di- 
hubungkan dengan uBaha peracrintan dalam mengadakan penccs- 
kahan terjadinya pemecahan tanah menjadi kecil-kecil kare
na adanyn peoindah tanganan oleh pemiliknya, oaka pengawa- 
aannyapun akan lebih mudah, a

Lebih ;Jauh lagi, adanya program peneertipikatan ini 
peneriritah bisa inengetahui aituaoi pemilikan tanah di Indo
nesia, kerena hal ini tierguna untuk pelakeanaan usaha pen 
batasan pcmilikan tanah pertanian secara berlebihan dan pe-
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milikan tanah eeeara ‘in absentee'
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BAIi III
KBUSUHAH MAS2ARAI.AT DI BIDAUtt liUKUH JUI’EMlUKAJi SEBAGAI 

SUASU MASUKAA ilAGI HtGttiUM ittMSJuinPIKAItAH 2A&AU

1. Kebutuhan Hasyarakat dl BidanK Hukura Sebaaai Suatu Pra- 

nata Soslai
Manusia dalam hidupnya aelalu dijumpai bersama-Rama 

dengan aesamanya raanusia. Dapatlah dikatakan bahwa hidup 
beroama itu eernata-mata diciptakan oleh l?uhan sebagai aa~ 
lah satu alat untuk raerapertahankan dirinya terhadap bahaya 
balk dari luar maupun darl dalam. Lengan kata lain nanucia 
itu dapat 'survive* kalau ia fcclakoanakan apa yang dinarca- 
kan hidup bermasyarakat.

Komporhatikan makhluk-roakhluk yang hidup secara ber- 
mas>arakat# tornyatalah bahva manusia itu bukanlah aatu- 
satunya makhluk yang hidup oecara tortnasyerakat, Karena 
hewanpun pada daearnya Ju^a bermaeyarnkat*

Di dalain kehidupan bormooj^rakat, beik pada raanucia 
maupun hewan t tercapat tanda-tanda kesaraaen univercal* 

Tinda-tanda itu adalah s
1 . adanya agregasi, atau pengelompokan dari sejumloh orga- 

niomo-organieme ke dalam eatu hirapunan;

?. adanya Bpeoialioasi, atau pemba*,ian fun^oi kerja kema- 
eyarakatan, ai*tara individu-individu yang tergabung ke 
dalam agregaei itu;
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3* adanya komunikasi, atau hubungan antaxa individu-indi- 
vidu yang teropesialisaei dan tergabung ke dalam a^re- 
gaai* ,

Kemperhatikan cara penyebutan di atae menunjukkan 
bahwa antara satu sama lain erat bertalian. Tanda yang ter* 
eebut duluan ternyata menjadi daear atau pra-kondisi dari

Q
tanda yang disebut berikutnya*

Selain adanya tanda-tanda universal, terdapat tanda
khueua yang membedakan antara macyarakat manuaia dan maaya-
rakat hev/an* Tanda khusus ini terupa adanya norma kcmasya-
rakatan dalam maeyarakat manuBia, yaitu pedoman bertingkah
laku yang haruts ditaati oleh aemua war^a agregaui tersebut.

Dalam norma kemasyarakatnn ini tcrdapatlah empat po-

ngertinn yang semucnya merapunjai danar yang sama, tetapi
berbeda dalam tlngkatannya* fiiapr.t'/pen̂ ertian ini ialah 'usa-

\
ge* (cara), 'folkways1 (kebiasaen), 1mores1 (tata-kelakuan)t 
dan 'custono' (adat).^

Wp.ein^-maalng pengertian itu beriei norma-norma ke- 
nasyrrakatan yang member! petunjuk bertingkah laku kepcda 
eeoeoran^ yang hidup dalam auatu maayarakat* Setiap tir^kat

Q
Soetandyo Wignjosocbroto, Hidup Bermaa:yprflkat« cet*

II, iakultas hukum Universitas Airlengga, turaboya, 1975» 
h. 6 .

Q
*Selo Soemard^an dan hoelaeman Uoeinardi, Setanakal 

Bun^a SobIoIokI, Fakultae Ikonomi Univereitas Indonesia, 
Uakarta, 1964, h* 62*
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menunjukkan pada kekuatan yang lebih beaar yang digunakan 
oleh maeyarakat untuk memakaa para anggotanya eupaya ftienta-
ati nonaa-norma yang terkandung di dalamnya* Dengan demiki-

i

an kebiaeaan adalah lebih menin^kat dari pada cara, tata 
kelakuan lebih mengikat dari pada kebiaaaan, eedang adat 
lebih mengikat lagi dari pada tata kelakuan. Dengaii kata 
lain hukuman yang diberikan masyarakat terhadap pelan^jgar- 
an-pelanggaran atau penyimpaflgan-penyirapangan dari norraa- 

norma itu bertambah berat menurut tingkat kcdudukan norma- 
norma itu maBing-iaasing*

Dalam pengertian noroa kenmoyarakatan terkandung di 
dalamnya suatu 'hukuman' atau ’aankni* yang akan dikenakan 
pada oeeeorang yang dianggap telah berperilaku menyimpang 
dari norma kemasyarrkatan. Hamun hukuman atau eankai yang 

dikenakan kopada pelanggarnya, tidak bersifat formal, me- 
lainkan hanya bersifat nonformal* Artinya si pelanggar ha- 
nya akan aenanggung neotapa moral mioalnya ; cemohan, *Jun- 
Jingan atau tereingkir dari pergaulcn.

Dalam pcrkembangan eelan^utnja, aklbat bortanbah 
kompleknnya macalah yang timbul dari ptirgeulan hidup maupun 
akitat torjadinya eroai terhadap raaa kesadaran dalam tata 
pergaulan, itaka diraeakan perlunya norma lain yang eifatnya 
memakaa dan raarapu memberikan oankoi formal* Kebutuhan ini- 
lah yang ffienjadi daoar timbulnya 'hukum' yang pentaatannya 
lebih banyak bersifat keharuoan, dan bukan lagi bersanaar
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pada rasa kesadaran.
1'entang hal ini, Leopold Von Wieoe dan Howard Lecker

mencutarakan peraonlan •institutionalisation1* Dikatakannya:
Institutionalization Jaitu proaeo jang dilewati oleh oe* 
suatu norma kemafcjarakatan ^an^ baru untuk mendjadi ba- 
giart dari salah satu lembaga kemasjarakatan. Jang dimak- 
audkan ialah aehingga norraa keraaajarakatan itu oleh ma- 
ojarakat dlkenal, diakui, dihargai dan kemudian ditaati 
dalara kehidupannja sohori-hari* Betapa kerasnja suatu 
fihak ment^oba memakea supaja suatu norma Jang ditjipta- 
kannja diterima oleh maajarakat namun norma itu tidak 
akan "institutionalized*' apabila belum raelewati proses 
termakoud diatas*

Dikatakannya aelanjutnya bahwa proaeo * institutiona
lization1 ini aebenarnya dapat berlangaung lebih jauh lagi 
sehingga euatu nuriaa keraasyarakatan tidak har.ya menjadi 'in
stitutionalized* dalam niaayaraKat, tetapi menjadi'interna
lised' dolara jiwa para anggota maayarakat itu* Apabila ter- 
capai tarap perkembangan itu maka para anggota maayarakat 
dengan sendirinya ingin berperi kelakuan oejalan dengan pc- 
rikolakuan yang momar<g eeharusnya diterapuh olehnya menurut 
keinginan maayarakat.

Berpangkal tolak dari uraian di atao, dapatlah di- 
kataknn bahv̂ a hukum nerupak&n norma kemaoyarakatan yang 
telah raelewati proeen 'institutionalization1. Dan oefca*.ai 
norraa yang bukan aaja 'institutionalized* tetapi juga in
ternalized, maka kaidah yang merupakan penyuounan hukum 
ini mengahdung oankai formal.Ihilah yang membedakan antara

1 0 Ibld.. h. 64.
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hukum dan norma kemaayarakatan yang lain*
Kalaupun norma kemaayarakatan hanya berfungei mem- 

berA PRdopan bertingkah laku dan oesuai dcngan fungaihya 
pentaatannyapun tidak dipaksakan, maka dalam hukum relain 
berfungci sebacai pedoraan lebih banyak bersifat mengatur, 
mengatur porilaku oetiap anggota raacyarakat seauai dengan 
kaidah-kaidah yang tolah ditentukan oleh hukum* Karena bu- 
kankah kaidah yang sudah dikenal dan diakui itu peakan- 
akan audah merupakan suatu merupakan suatu konsensua ber- 
sama untuk dijadikan cefcagai kaidah hukum? Ini merupakan 
konaekuensi adanya pengakuan* dan motivasi dari pengakuan 
itu, lain tidak adalah adanya kflcenderun^an dari eeluruh 
anggota masyarakat untuk mendapatkan ketertibsn dalam pcr- 

gaulan antara eeaamanya*
Kalau hal ini dihubungkan dentan kedua tnnda uni

versal dalam kehidupan berraaoyarakat yaitu cpesialiaasi 
dan konunikasi, maka akan diperoleh ^ambaran scbatai ber- 
ikut i bahwa fluatu n^ve^eai (kelompok) dari pada manuaia 
itu tentulah mcrcerlukan adanya suatu oarana yang akan meng- 
atur adanya sposialisasi dan komunikasi dalam agregasi ter- 
eebut* $idaklah dapat dibayangkan, betkpa sulitnya oi penc- 
rima tugao dalam kelompok itu melaksanakan tugaonya tanpa 
adanya pen^akuan dari kelompok itu. Seorant, pemegang tugae 

tidak akan bisa melaksanakan tugasnya tanpa *ewenang yang 
diberikan kepadanya oleh kelompok raaaycrakat yang beraang-
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29,i
kutaru Hal ini nampak dalam kehidupan berne^ara; maka 
apa yang ditugaakan kepada seeeorang untuk membuat per- 
aturen akan eia-oiaiah peraturan yang diciptakan apabila 
maayarakat tidak mengakui wewenangnya* '

Iteraikian pula yang akan terjsdi dalam hal komuni- 

kaai* Koributan dan sengketa tentu akan soring terjadi se- 
andainya tidak ada oarana penyelesaian sengketa yang men*- 
dapat pengakuan baik dari pihak-pihak yan& bersengketa mau- 
pun dari paayarakat aecara keoeluruhan*

Dalara hal yang pertama (kaidah) hukum fcerfungsi 0 0- 

bagai sar&na le^itimasi, artinya hukum akan raemberi daatr 
kcabnahan bcrlakunya suatu peraturan ypng diclptakan oleh 
eeaeorang yang wewenan^nya diakui oleh maeyarakat, sedang 
dalaro hal yang kedua, (kaidah) hukum berfungsi untuk men- 
ciptakan auasana tertib dalam pergaulan atau komunikaai 
yang diadakan oleh sesaiaa warga maayarakat*

UaraUn dalam kedua hal teraebut, eecara lebih luas 
dapat dikatakan bahwa hukum dengan kaidah-kaldah yan& ter- 
cusun di dnlamnya, existensinya didadarkan pada koneenous 
anggota raaeyarakat, dan berfungsi eeba^ai pranata dalaci ee- 
gala eegi kehidupan oosial kemasyarakatan*

2 . Peranan ,fentlnp Petok B dl .bidanf, hukum Xepemillkan

Suatu tanda universal dalam kehidupan berroasyarakat 
adalah adanya komunikaai* ini terdapat baik dalam masyar^-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STUDI TENTANG PRAKTEK PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAH 
DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUK I960, DAN 
KAITAANYA DENGAN CITA -CITA UNIFIKASI 
 

Indah Karunia Ratri



kat hevan maupun nanusia. Dan merupakan suatu kenyataan,

betapa oulitnya mengakomodasikan kemauan atau kepenting-
i

an antara warga rc,asyarakat aatu dan lairmya, sehing&a da
lam komunikaei itu Bering terjedi bentrokan dan eengketa. 
Dalam diri manucia terdapat kccenderungan untuk mendapat-*
kan ketortiban dalam pergaulan. Dan kccenderungan yand ber- 
eunber dari rasa ini mendorong manusia melalui rasionya me- 

mikirkan earana penyelesaian tsengketa yang dianggap dikenal, 
dan diakui adanya oleh eeluruh warga mnsyarakat.

Dalam hubungan inilah hukum tampil, yakni melalui 
kaidah-kaidah yang bersumber dari norma ataupun nilai-ni- 
lal keraacyarakatan itu sendiri* Dapat dikatakan bahwa hu
kum ini merupakan bentuk formal dari norma kemaayarakatan. 
Sesuai dengan fungsinya sebagai pengatur tata tertib* ma- 
ka dalam hukum ini terousun pula kaidah-kaidah yang mem

ber! pedomah bertingkah laku yang harua dltaati oleh aolu- 

ruh warga maeyarakat. .
Dengan demikian hukum sebagai aarana pengatur tata 

tertib akan berfungBi ganda; sebagai penyeleBai oengketa 
di oini hukum mtrupakan earana yang beroifat kuratif; ee- 
bagai pedoman bcrperilaku, hukum merupakan srrana bersifat 

preventif,
Xalaupun dalam pergaulan manusia itu tercakup di 

dclamnya berba^ai segi kehidupan 0 OBial~keina&>arakatanl mo- 

ka sesuai dengan fungsinya aebagai pengatur tata-tertib#
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kaldah-kaidali dalam hukum itu akan flemberi pengatur- 
«

an diberbagai bidang permacalahan*
Di bidang keperailikan, hukum herperan sebagai da- 

sar keaboahan atas suatu hak, Hukum akan tampil melalui 
suatu tanda yang membuktikan bahwa seseorang yang namanya 

tertunjuk dalam tanda itu adalah ei empunya hak* Tanda ini 
umumnya disebut sebagai tanda bukti (hak)*

Xhueusnya di bidang pertanahan, tanda bukti ini me- 
rupakan maoalah yang penting. Karena tanah nerupakan benda 

tetap, maka tanda bukti hak atas tanah ini eecara material 
selalu dianggap bonar, kecuali dibuktikar. sebnliknya, baik 

mengenai Biapa pemiliknya, maupun mengeriai sltuaai dan ke- 
terangan tentang tanah itu eendiri. Hal ini raengingat bah

wa terhedap benda tetap, khusuanya tanah, prosedur pprcbuat- 
an tandr bukti haknya dieelenggarakan eecara teliti.

¥- Sebagai eatu-eatunya tanda bukti hak atas tanah yang 
sek^rang diakui untuk oeluruh wilayah Xndoneoia adalah ser- 
tipikat. Sertipikat ini diperoleh, oetelah si empunya tanah 
mendaftarkan tanahnya pada Kantor Pendaftaran Tanah*

Dari berbfigal penelitian yang dilakukan terhadap ke- 
adacn tanah di Indonesia, telah diperoleh data bahwa racx;ge- 
nai penguasaan dan pemilikan tanah terdapat ketimpangan da
lam maeycxakat, karena hanya ackelompok kecil masyarcikat 
sajalah yang telah memiliki uertlpikat. Keadaan ini tentu 

menyebabkaJ. banyak timbuln>a kaaua pertsnahan berkaitan de
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an dengan kerngu-raguan tcntang aiapa peinilik tanah yang
sebenarnya* Akibatnya banyak di^umpai suatu penyelcaaian
yang aartgat meruglkan pemilik tanah yang eofcenarnya. ie-

bih-lebih ban! manyarakat deea, yang memang benar-benar
tidak mengetahui seluk beluk sertipikat, hal ini akan ber-

i

akibat fatal, karena eebagai petani, maealah yang bersang- 
kut paut dengan tanah berarti pula merupakan maaalah hidup 

matinya,
Uoaha Departemen Dalam fiegeri untuk meningkatkan 

dan mempcrcepat proaea pendaftaran hnk etas tanah, dan meo- 
berikan sertipikat kcpada para pemilik tanah, ternjata me- 
ngalarol hamtatan-hambatan.

Htuubatan-hembatan ini diaebebkan oleh beberapa hal,
yaitu ;
a* belum diaadari atau dirasakannja manfaat pendaftaran ta

nah bagi rakyat di daerah-d^erah ̂ pedaaaan, karena ada

nya aertipikat hak ataa tanah belum diraeaknn sebagai 
suatu kekuatan >ang meyakinkan bagi mereka;

b. kurangnya penerangan (informasi) mengenai aertipikat hak 
atau tanah dan manfaatnya;

c. adanya pengukuran dan pendaftaran yang dilakukan oleh
IPtDA yang proeedurll lebih sederhana dan pelayanai.nya
lebih cepat, kemanfaatannya eudah diraeakan eetiap ia- 

f

hun oleh rakyat, yaitu pada saat yang heroangkutan di- 

Kenakan kawajiban pemlayaian Ii-EIA*
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131 kalant,an macyarakat podeflaan, Potok i*ajak, >an& 
lolih dlkenal dtnjan Jr'etok £» oudah dlracakan cukup nerabc- 
rikan Jarnlnan kepaatian iiukun kerana kowajlfcan pajck oudeh 
diraaakan oloh rakyat actc&al pen&okuan hak-hak atao tanah- 
nya oleh paeorlutah* fcaiaupun pendirian ini ^enurut hukua 
yan*. berlaku ndalan tidak benar, karena Petok I> tidak 3e- 
hih dari tanda bukti pocbayaran pajak, nansun untuk irftn̂ u- 
bah kayakinan rakyat pedecaan peda ictok V, dan raengalih- 
ken kepercayar.ji eereka pada oartipikat

.rci.QH j a&i pokolt p es^oal^xiTdfisLani -\iaahar

pen^e^tipikatan tanah.

Sebenarr.ya faktor aejarahlah yang mclatar bolakansi 
keadaan IjiI. lermulc dari rjaea kolonial, di bltiang hak ctao 
tanah Ini diraaakan adanya kebij/ika.* yan^ diokrlminatif 
oifatnyn, dan nexberi akibat yant, rcenonjol yrn^ tcrbrwa 

oaspal ke ouarana ktnardokacn, ierbadacn yc.nt oenonjol di 
bidang ini Eeruprkan akibat ctanya peobedaan antara tanah- 
tanah barat dan tanah-tanah «dat di nana ba&i taneh-t.?nah 
bcrat peolllknya dlterl kosenpntan untuK rer.GeJftarJ« n tc- 
nahnya cebatai acrana dlperole myc tandr bukti kopci 1 1 1k- 
ar.; ccbaliknja hafci tanah-tannh adat tidrk dlteri koceo 
prtan codeaikian dan kalaupun ada ;<aka per.daTtaran yan*, 
dladakan bagi tanah-tanah adat hr.nja dicakaudkan untuk kc- 
perluan pemungutan pajak. Sehin^a anapnl eaat terbentuk- 

nya undan6~undan& afcreria taru di k lenten maayaxrkat di-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STUDI TENTANG PRAKTEK PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAH 
DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUK I960, DAN 
KAITAANYA DENGAN CITA -CITA UNIFIKASI 
 

Indah Karunia Ratri



kenal dua macam tanda bukti yang dircakaudkan aeba&ai buk- 

ti kopemilikan yaitu : pertama, tanda bukti (hak) milik 
yang menyebutkan secara tegaa don jelao tentang siapa pe
milik tonali, den berapa luas tanali yang dimilikinya, yang 
secara yuridis berstatus sebagai tanda buktl(hak) milik, 
dan kedua adalah petok pajak bum! atau petok D yang hanya 
terstatus eebagai tar.da bukti wajib pajak yang hanya raen- 
cai.tumkan nama wajib pa^ak dan beocrnya pajakt sehingga 
oecara ytiridis tidak berstatua eebagai tanda bukti (hak) 
milik,

Sehubungan dengan cita-clta pemerintah yang iiigln 
mengombangkan unifikaal, di bidang tanda bukti inipun pc- 

merintah memberikan kesempatan yang sama bagi oeluruh go- 
longan penduduk untuk msndaltarkan tanahnya dan mendapat 
tanda bukti yang sama berupa eertipikat, melalui program 
ponaertipikatan teiiah.

Walaupun pada cmlanya program ini didaoarkan pada 
alasan ideologic namun kemudian diracakan peraerintah bahwa 
procram ini* eecara Xungslonal inrrabtrikan auatu maoukan yang 
membantu pemerintah dalao nengEda«cn koi.trol terhadap koa- 
daan tanah di Indonesia, aerta memborikan pedoman bagi pe- 
merintah dalam hal ini pen^edllan untuk melindunLi pemilik 

tanah ycng sebenarnya*
Bertolak beltkang dengan idea pemerintah, kenyataan 

membuktikan bahwa program ini tidak terealisir secara efek- 

tif karena; aelain tidak neratanya lnforuasi y^ng terteri-
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kan oleh pemerintaht ju£.a ekibat rsahalnja b«aya per.daf- 
taran yang diracakan borat oleh rakyat, dan kadeut»-k<ldnn^ , 
tidok oeouai dengan luao tanah yang eiailikinya*

Daxl kedua elacan toreebut, nimmn terakhirlafc yang 
raring diutarakan oleh peailik tanah khuouenya ponilik-pe- 
milik tanah di pedeaattxu

Sebenarnya raaayarakat cendiri n,ora;akan perlunya 
aertipikat itu. Hal ini eelain adanya keperluan untuk ocn- 
dfc.atkon pcrlindungan hukua don umciudahkan traneakttl tar.oh, 
Juga dftpat nenjadi aarana dlperolehnya modal dari tank. iia~ 
man kebutuhan yr.ng diracakan oleh rakyat ini oeolah-olah 
hanya qerupakan casukan yang tidak tcrarti tagi peaerir.- 

tah eeftir.̂ ga c.cngakibatknn bahwa kebijakan yang torcipta 
merupakan eufctu keluaran yang tidak aengene.

Progran j^cnoertipikatan ini dirnea.an oleh caeya- 
rrjcat Robagai rnrntu kebi^akat yang hanya tisa terbeli oleh 
golorgoh ninoritao yang Eaaipu# *.afi>ara*.at aeraca tidak ter- 
layar.i dengan kt*3uarr,n tiemaeaia ini, Hal ini cenuafcuhken 
nikap cana bodch di knla; gan macyrrnkat terhadap pro^rar 
peixeitipikatan tcnah. i-ro^ran ini tidak bisa *efek - ‘ *
tif karena'rakyatLengganimendsftarkantJftiiahiiya.^Li sittilah

petok D eetapunyal peranan pentlng di bidcn^ peisbuktian. 
Vitiak efektifi.ya pendaitar&n ttum.* ukcn ccnirabulken ada- 

nya berbagai keaulitan berkencai. dcnirn tu^ae pemeriiitah, 
karena ; tidak dipcrolehi.ya data yang len^kap oloh peme- 
rintah ten tang oiturcl den lunc tan; tx yang ada di wilayah
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Indonesia, certa eulitijya pernerintah raendapat kepastian 

tentang aiapa pemilik tanah yang oecara yuridia raerapu- 
nyai hak (milik), di mana hal ini lebih diraoakan penting- 
nya oleh instanoi pengadilan. •

Pembahasan dalara bab ini, aebenarnya raerupakan vi- 

aualioasi dari proses tumbuh dan terjadinya suatu kebijak- 
an.

Kula-mula terdapat kebutuftan adanya tanda bukti hak 

ata3 tanah. Kebutuhan ini merupaknn maaukan pertaiaa dari 
sisten cosial. Berdasst* jnasukan ini, pernerintah niencipta- 
kan ouatu kebijakan, molalui pro^ran penaertipikatan tanah* 
Program yang aerupakan keluaran dari siateni hukum ini ter* 
nyata tidak effektif, karena kebijakan tersebut tidak ca

sual dongan kondisi rakyat.
Ketidakraampuan dari segi perabeayaan, dan sulitnya 

pemahaman tentang prooedur pendaftaran, sebagai aarana di- 
perolelmya aertipikat, tnrrupakan faktor-faktor ycng belum 
dlperhitungkan oleh penu?rintah.

Untuk itulah pernerintah prrlu men^adakan adaptaai* 
deal terciptanya kebijakan baru jaug lebih ratngena dan se- 
suai dengan komampuan dan kehondak rakyat. Apabila adap- 
taoi ini berhasil, naka kebijakan baru itu akan berhaail 
pula karena dengan aendirinya kebijakan baru itu akan men- 
dapat tanggapan pooitip dari rakyat.

Koberhaeilan program pen&ertipikntan tanah ini, 

akan pula member! maaukan kepada ^ererintah, karena dengan
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terdaftarnya eeluruh tanah di Indonesia, kian mudahlah 

usaha pernerintah dalan molakeanakan pendapatan tentang 
eituaei tanah di Indonesia* Dan ackaligun momudahkan pe- 
merintah dalara menentuken ^lapa pemilik tanAh selenarhya 
;>an& harua msmdapat porlindun&an hukum*

l)apat dikatakan, bahwa keberhaeilan adaptasi perae- 
rintah, eelaln monguntungkan rakyat, akan me, guntun&kpn 
pula bafci pernerintah nenciri*
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BAB IV

TAEGGAJAM WARGA MASTAKAKAT DAli i M U A R U H m  TBRHADa J? XEBI- 

JAKAH PmRIHJCAH DAJLAM PRGGttAF* PBJiiiERTIPlKAtAN TAHAH

1 . Peranan War^a Masyarnkat dan ^.nanruhnya lerhadap Kebl- 

.lekan Pernerintah
ifidup berraaeyartkat merupakan aarana ba&i mamiaia 

untuk tetap dapat melajigeungkan eksisteneinya atau dengan 
kata lain, hidup beimaayarakat aeb«fcai modus survival ba~ 
gi nanuaia. lanpa hidup termaoyarakat, manusia t oba^ai g u- 
atu sp ecie mun&kin p.kan punah.

Seperti telah diteran^kan dalam bab terdahulu, ce- 

bagai oifat hakikinya, manusia meiiLhex.daki tata ttrtib da- 
lam keberearanar, hidupnya. j

Jika tortib dalam mtiBynrakut tercapai atau mantap 
maka ini adalah suatu earana tercapainyn kebahagiaan dan 
keae^ahteraan. Dan hel inilan >ang merupakan pokok dari 
cita-cita hidup manunia* Untuk tujuan inilah diperlukan 
adanya hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dicip- 
tnkan tidak lain Edalah untuk raengabdi paaa kebutuhan hi- 
dup manusia. Hukum akttn berfun^oi t-eba^ai mekanisme ya:*^ 
akan mengintegranikan kebinekaan kepentingan, dengan Ja- 

lan meneeimbanglan antara kepentingan ,yaiig herus dilindungi 

dan yang hcruo dikorbankan. IJan a^cr cupaya hukum dapat 

melakukan fungsinya maka hukum ini mempunyal deya atur dan
38
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daya memakaa yang raengikat begi oetiap orang.

Untuk itu muncullah negara, aebagai organisa&i ter-
tinggi, di roana melalui Xembaganya yakni peraerintah,, mem~
punyai tugas untuk fnelakukan, melaksanakan atau menperta-
hank an hukum, Karena berdaoarkan oifat-sifat pembavaannya
suatu pergaular; hidup manuoia tak mungkin ada dengan tia-
da pemerintahan, walau bagaimanapun aederhanya. Sehingga
dapat dikatakan pula bah*a suatu tatanan masyarakat akan

tordiri dari hukum, yaitu peraturan yang meraakoa, masyara-!
kat itu sendiri, oerta kekuasaan, dalam hal ini pemorintah.

Seeuai dengan fungal hukum, yang raemptu.yai daya atur 
dan dnya meir.aksa naka dalam lembaga negara diadakan pemi- 
aahan tugae, yaitu lembaga nugara jang bertu^aa memberi pe- 
ngaturan, yang kemudicn diaobut cebagai pembuat aturan-atur- 
an atnu perobentnk undang-ui^danb, dan lembn* a negara yang 
bcrtugas raolakunnakan, atau menjatuhkan eankei yakni pe- 
ngadilan dan lembata kepolioian. Earnun oeouai dengan kon- 
teko permafialahai; * «eya hanya akan menyinggung tentafcg tu- 
gafl pembuat undnng-undang, mengingat ramalah pembuatan atau 
penciptaan ini l.aroifat menentukan, dan menjadi dasar ada
nya tugae-tu^aa lain. Uamun sebelumnya terlobih dulu akan 

uaya ulaft, tcntang ioi hukum. Xaidah hukurr yang bagaimana 

yrng aebaiknya ada, dan seauai dengan cito-cita maeyarakat.
Mengenai isinyaj hu*ura timbul dp.ri adanya kebiasaan, 

yaitu kebiauaan tentang pola bertingkah leku yang tetap,
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kebiasaan man a berdaaar pada keyakif.an masyarakat bail w a 

menurut hukum raemang demikian, kebiasaan inilah yang me
rupakan tt&nriaran adanya hukum, karena kebiaoaan ini raoru- 

pakan reflekai dari pandangan maeyarakat men^enai bagai- 
nana hukum yang ideal. Pola bertingkah laku yang tetap 
dan keyakinan akan kewajiban hukum Inilah yang lazira pu

la diaobut oebegai kesf>daran atau pandangan hukum. Sehing- 
ga dapat dikatakan, sebagai 'causa priroa* timbulnya Jiukura 

yang eekaligus jrnerupnkan iai (kaidah) hukum adalah kesa- 
daran atau pandangan hukum suatu bangea.

Hamun kesadaran atau pandangan hukum yang hidup da
lam naoyarakat dengan eendirinya belum merupakan hukum da
lam axti formal* Keeadaran dan pandan&an itu roa3ih samar- 
samar aifatnya, dan maeih belum tf<tap benar bentuknya. 
Keaadaran dan pandangan hukum ini a^ar dapat morupakan 
'peraturan* tingkah laku yang dapat dipakai dalar. perga
ulan hidup harua dituang dalam bentuk xertentu, miaalnya 
dalam bentuk untiang-undong,

Sehing^a (.elan hubungan ini pcran pembuat undang~ 
undent dalam auatu negera eangatlah penting artinya begi 
ueaha pembentukan hukum rakyat, artinya pembentukan hukum 
yang berpokok pada pandangan dan keafldrran hukum rakyat. 
Untuk itu diperluKan kecormatan dari pembuat undang-undang 
dalam menentukan zaanakah aturan tingkah laku yang tetap 

dan diyakini sebatai kewajiban hukum oleh cuatu bangoa
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dan raerupakan hukum kebiaaaan.

Apabila di sini dikatakan bahwa sandaran pokok 

tirabulnya hukum yang ideal adalah pandangan dan kesadar
an hukum Ruatu bangoa, maka yang diraakoud bukan pandang
an dan kesadaran hukum individu, raelainkan pandangan dan 
kesadaran hukum golongan artinya pandangan dan kesadaran 

hukum mayoritaa (maayarakat). ■ i
Lagi pula kesadaran dan pandangan hukum yang bidup 

dalam Ouatu bangaa yang bukan sa;ja maeih aamar-samar dan 

tidak tentu bentuknya, akan tetapi acapkali aaling berten- 
tangan. Di antara anggota-anggota suatu bangsa acapkali 
terdapat perbedaan yang dalam mengenai pandangan dan ke- 

oadaran hukum mereka.
Aabillah umpamanya sebagai misal, peraturan perce- 

raian di mana keyakinan-keyakinan agama dan eusila roeme- 
gang peranan yang penting, peraturan mengenai hukum per- 
buruhon di man a pandangan oosial ekonomi oangat borlainan. 
Kepontingan yang berlainan itu berebut aenghendaki tenpat 
yang utama* Maka adalah tugati pembentuk uridang-undang un
tuk mencari kompromi*

Jadi ken'idaran dan pandangan hukum bukanlah sebuah 

guci, dari mana pembentuk undang-undang begitu Baja mengam- 
bil hukum. D lam hal yang demikip.n, dalam peruitdang-undang- 
an mcmang oelalu terdapat anaair penciptaan.

Sfcpintaa lalu kelihatannya ada pertentangan yang ta-
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Jam antara hukum kebiaeaan, yakni hukum yang hidup seba- 

gai aturan tingkah laku yan& belum diangkat sebagai hu
kum undang-undan*,, dan hukum undanfc,-undang,

Hukum kebiasaan adalah peraturan yang timbul lang- 

aung dari pergaulan hidup itu eendiri; sedan# hukum undanL- 
undang adalah keputuean yang dipikulkan pada orang-oranfc 

oleh pernerintah; Jadi dnri atas. Dengan kata lain hukum 
umlang-undang mempunyai sil'at heteronon karena diciptakan 
oleh kekuasaan yang berdiri di atas rcpeyarakat, dan nmle- 
takkan kehendaknya pada maeyarakat; eedang hukun kebiaea- 
an mempunyai sifat otonom, ksrena di aini pembentuk undant- 
undang adalah maayaraKat itu eendiri*

Selan^utnya akan dijelaskan perraaaalahan aiengenai, 
mengapa hukum atau ptrm*d*.ng-undangan mempunyai tlaya meng- 
ikat yaitt, haruo ditaati oleh oeluruh anfcgota masyarakat 
suatu negara*

Untuk itu akan diadakan peninjauan dari eegi aubetar- 
si hukum permidant-undangfiui (ian dari eegi badan pembuatnya.

Dati segi isinya, undang-undan^ itu mengikat rakyat 
karena unt.ang-undting pada hakekatijya merupakan bentuk tcr- 
tulia, penuangan, ataupun penerangan dari pandangan dan ko- 
aadaran hukum raKyat, dengan kata lain perundang-undanuan 
beraker pada pandangan rakyat itu eendiri.

Sedang dari eegi perabentuknya, undnng-undang ini 
pada hakekatnya dibentuk oleh rakyat eendiri melalui wakil-
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vakil kepercayaannya. Pendapat wakil-*akil ini seakan~ 

aian merupakan kehendak rakyat. Dan kepercayaan dari rak

yat inilah yang menjadi daear legitimaoi dari eetiap ke- 
bijakan pemerintah, khueusnya pembuat undnng-undang. Ke
percayaan rakyat merupakan titel otoritet pemerintah yang 

memberikan hak kopada pemerintah untuk mendeoakkan pertim- 

bangan-pertimlangan dan kebijakan-kebijakannya kepada orang 

lain eebagai perintah.
Dari keseluruhan perabohaean menunjukkan betapa pen- 

tingnya peranan war^a maeyarakat terhadap proses ^erbentuk- 
nya hukum, baik dalam bentuk taidant-undang maupun dalam 

bentuk kebijakan pemerintah lainnya#
Apabila auatu peraturan diciptakan, sebagai lajigi.ah 

Vebijakah dari pemerintah, dan hal ini diraaakan oleh peme
rintah sebagai suatu penjeleaaian maupun pengatur an yang 
baik, maka akan timbul pula perraaralahan tcntang bageima/;a 

tanggapatt warga mnayarakat terhadap peraturan itu.
kalau hal ini dihubungkan dengan keeadaran hukum, 

maka peraturan dan kebijakan itu tentu akan dinilai, apakah 
peraturan itu dicn*,gap neauai atau tidak dengan kesadaran 
hukum rekyat. Di sini kesadaran hukum rakyat merupakan ba- 
tu penguji ensensial dari setiap kebijakan psmerintah,

Mamun, terlepao dari keeadaran hukum ini, tidak da
pat diungkiri adanya fakta bahwa dalam suatu raaeyar^Kat 

terdapat berbagai ktpentingan. Setiap wargr. mempunyai ke-
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pentingan yang berbeda, bahkan antara kepentingan-kepen- 

tingan itu tidar jarang terjadi tumbukan-tumbukan* Sehing- 

ga tidaklah raudah bagi pernerintah, khususnya pembuat un- 
dang-undang rneneiptakan suatu peraturan yang memenuhi ee- 

rsua kopontingan warga macjarakat, dan iul merupaka;* hal 
yang muBtahil* Dalam rneneiptakan euatu peraturan, tentu 
ada. pihak yang kepentingannya dikorbankan. Dalam hal ini 

tentu oa^a berdaaar pertimbangan nilai yang obyektif si- 

fatnya*
Dan harue difahami, bahwa oebenarnya, terlepaa da

ri pertimtangan-pertirobant,an subyektil', penierintah oendi~ 
ri roelalui kebi^akan yang diciptaAan mtnginginkan terca- 
painya keadaan tertib dengan aebanyak mungkin meraberikan 
aanfaat bagi rakyat. Maka tidak d^patlah dikatakan eecara 
apriori, bahwa pemeriatah melalui kebi^akan yang dicipta- 
kan hanya taengejar ketertiban dari kepar..tian dengan mengor- 

bankan kepentingan rakyatnya,
Hal inilah yan^ raenjadi ponyebab terdapatnya tang- 

gapan yang berbeda dan bertolak belakang antara warga ma- 
ayarakat biaaa dan warga maoycravat informal, yaitu orang- 
orcng pemerintahfui, terhadap kebijakan ya*g fda* taarga ran- 
eyarakat dalam senanggapi suatu kebljakan selalu diukur 
dengan kepentingan-kepentingari indivlau yen*, berselubung 
keeadaran hukum rakyat, dan karena tnnggapan roaeyaraKat 
ini ccrapunyai peranan penting dalam monej.tukan tetap sur-
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vironja ouatu peraturan, meka mau tidak mau hal ini men- 

jadi bahan pextimban&an pokok bagi pt rcerintah* t

Pemerintah dan or^an-or^annya aorta warga informal 
lainnya, raenan^gapi ouatu kebijakan sebagai sarana dflam 
menciptakan tata tertib ualam aa3jarakat yang karena uaa- 
hanya untuk njengompromikan berbagai kepentingan, eecara 
tidak sadar men&abaikan keaadaran hukum dari pihak yang 
akan dikorbankan kepentinkannya.

Lebih Jauh, pertcntangan ini berakibat pada hukura 
yeing tercipta. Akan ditentukan oleh portanycan kepe^tint- 
an manakah yang ltbih kuat dan mencenderun^ (strekUin^)* 
kepentingan war^a maayarakat, ataukah kepentlngan pemerin

tah*

2. Tamcftapan V/arp.a Kaayaraknt l'erhatmp XTOMram Penserti- 
plkatan Tanah

Kesadaran hukum tana.i di Indoeoia eudah berufcah, 
dengan diundangkennya hukum tanah baru pada tanggal 24 
September I960, Melalui bebernpa pertimban^annya dikata- 
kan, bahwa hukum a^raria yang oaoih berlaku soknran£l ini 
aebagian tereueun berdasarkan tujuan dan sendi-Gendi pe- 
mcrintah jajahan dan oebagian dipengaruhi olehnya, hingga 
bertentangan dengan kepentin^an rakyat dan ne^ora di da- 
lam nenyelesaikan revoluei naeional sekarang ini aorta
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pembangunan semeeta.
Dari bunyi pertimbangan inllah dapat ditarik ke- 

airapulan, bahwa raotivasi terbentuknya Undang-imdan& Po
kok Agraria ia'iah merorabak hukum koloniel yan^ tidak se- 
suai dengan oendi-aondi hukum Indonesia dan keeedaran 
hukum ra>.yat.

v Keoadpran hukum raHyat menuntut adpnya hukum ta
nah baru yan^ bereiiat nasional, tidal; diskrirainatif dan 

meinberl manfaat bagi rakyat. keoadaran hukum ini tunbuh, 
akibat tekanan-tt»kanan yan^ dialami oleh rahyat pribumi 

akibat berlakunya dualismo hukum tanah, yan& merupakan 
enrana bagi kepentin^ari-kepentingan pernerintah jajahan, 

Rakyat (pribumi) merasa tertindas, dan terancem 
hek niliknya stan pjiah dengan peraturan tanah kolonial, 
yaitu tiengan tidak adanya penda;ftaran aebagai sarana di- 
porolohnya tanda bukti hak. Dtpat dikatakan, bahwa pada 
waktu itu tidak cda ^aminan kepafctian hukura tagi ra* yat 

asli. Akitatnya banjak bermunculan kaous-kasue pertaiiah- 
an yang penycleuaiannya merugikan rakyat,

ieadaon demikian terbawa oanpai ke suasana mcrdekn. 
tiehubungan dengaxi hal inilau terbentuk lindcng-undang Po
kok Agraria* hukum tanah baru yang beroiXat nasioi.al da$, 
tidak diekriminatif. ftelalui und*ng-undcing ini pula ter-

21

^R. Subekti dan H. T^iptooudibjo, loc. clt.
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bontuk peratura.*. pelakeiinaan^yn, yaitu Peraturan Pcterir;- 
teh K0nor 10 Cahun 19l»l» ye. i* Keraberikan hf.k ya- 1 aaca * e- 
p&tia pomilik tanah oelurun Indonesia ur.tu» oer.dapatlj an tan
da bukti hak yanfj diccbut eertipikat, dcn&ait terleblh dulu 
ncndaftarkan tanahnya*

Profcran pencertipinatan, yant dicasarkan pada hukua 

tanah bsru ini diciJv6 i.dkan untuk oesterihan jnminan lie pa Ju

lian hukun, aohirsfxa drpat dihinC. ri tor^adinya neu^eta 
tanah. Ei pihak prrocrintai., fc©hubui^an dengan hal ini* pe- 
ncrintah akan lebih ai<dah atcuorikan pcrllndutigan hukur. 
Mopedr. pemilik t* ■ an ya aebo;.c.rnyr«

Canun dari penelitian beberapa pengirraat ternyfeta 
bah*a ©abasia;. 'oecar otrntuan dalaa UU*A dan peraturan 
pelckeanannnja b; oih heluo dapat dijalankan secara afek- 
tif. Lealkian pula fcalnjn dengan program penotrtipi*atan 

tanah.
■Banyak sek£li_peraturan hu:,un a^raria terosbut 

jant ntn* alarai keuacetan tidci dnp t dila.csnakan etfba- 

t o l c a i i a  yar.g dihrrapkan ccnula* la hanja tinsel per* 
aturon mati di a tan wcrtt o* atr.upun kalau^un nuntkin da** 
pat diltw carm. rn i;anya untuk c^atu daerah tcrte,.tu9 ce- 
da-.gkan di dacrah l&inxiya tidah bioa. reratur&u-peratur
an tcra#but kadan*-kruant han^r dr.p t dittrapkan di kota- 
k o t a  tesnr, akan tntapi di daerah-ds.cran pedoecan fcuran 
atau h a n p i r  tida. diUnal.

4?
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Abdurrahman berdaoar haoil-hanil dari beberapa pe- 
nelitian tentang hukum tanah di daerah Propinai Kaliman
tan Selatan mongaitkan hal ini di.ngen praktak poniilikan 
tanah aocara berlebihan* Iial ini jelan bertentangen' den&- 
an Undang~undan£ flomor 56 $ahun I960 yan& mcnerapkan se-

\cara teges tentang luas maksimura dari pada temah-tanah

pertanian* Karena kenyrtaannya di daerah Kalimantan Sela-
i

tan masih banyak oran^-oran^ yan/j bcrkedudukan eeba^ai
1

*tuan tanah* yan& mempunyai ratusan hektar tanah* bahkan
12lebih dari itu, tidak boleh digan^u gugat*

Hengenai ba^ai-ana praktek pelakoanaan prograA pen-
i

sertipiKatan tanah, Abdurrahman antara lain men,.esû .akan 

bahwa terny^ ta aaa^ai cektrant, 90% dari tcu.ah-tanah pendu- 
duk terutama di daerah pedesaan naeih belum terdaftar, 
karena mereka maoih raerasa asing dengan cara demikian ser- 

ta beluD dapat merasakan apa ur&encin>a aebuah sertipikat
j

tanah dalam lalulintan hukum* Keadaan ceperti telah dialami- 
nya tahun-tahun yang nil am diraeakan oudah cukup mcmberikan

1*5jaminan hukum* ^
Tidak efektifnya CUPA dan terutaraa program penoer-

48

Abdurrahman, i3eberapa Abpekta tentang Hukum Agra- 
ria, Seri Hukum Agraria Vf Alumni, Jbandung, 19&0, h. 73.

12
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tipik: tan tanah Ini, tarakibat banyeknyn kaoue tanah yang 
tidak dapat diaeiaeaikan; karena aulit ditentukan ciapa 
peniliW tanah yang bennr necara yuridia. Tentu oa^a * elairv 
peailik tanah* peccrintah lobih (aerocaXai; hal ini, Karena 
dengan deciikian akan timbul kekr cauan-kekacau&n yang peng- 
ganggu ketertiban. robih-lobih aulittya praorlntah nefrgadn- 
kan pent;ataanj- tentang kcadaan tanah di Xndoneoia, tehtu ti
dak akan terlaksana oeeara le.«gkap.

Ionian mongir.gat bolsornpa aaealah yang akan rccn&ham*- 
bat tugan pen«rintahf meko dilakcanakanlah penggalaicait pro
gram peuaertipikatnn tar.oh, molalui boberapa tahapan dalan 

Pelita.
PenflortlpiHatan tanah di Indonesia teccra intencii' 

baru dllnknaiinkan pada tahim 1969# cojak nujai Pclita I. 
Oehingga akhlr *olitn I yar.c tieoiliki aertipikat Junlabnya 

eenlngfcat eekitar 12 proren, dibanding poriode aebelunr.ya 
Tclita !• Sebeluirjiya diforkirakat. hanya 380*000 certipikat* 
Dalam piriooe Poliia II canpai pertcngahan Pclita III naik 
legi eekitar 30 pronen.

l;nnun# uaahn ini pun tidak banyak nendape.t banyak ha- 
nil. rekaxant* ratn&lahnya, eengapa eoupai ttrjadi hrl ya g 
dcrikian ?*

fcbcnarnya, tidah efektilnya cuatu peraturan bukun 
di iialan maBynrakat dapat torjedi karena btbarapa hal* la 
dapat ttrjadi karena tai,acon-gaL,cren >ang rr.ciandaei hukuo

49
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teraebut tidak seouai dengan kebutuhan hukum, atau keea- 

daran hukum masyarakat, atau ia dapat terjadi karena ga- 
gacan-gagaaan lersangkutan telah ucang dan tidak dapat me- 

nampung kebutuhan hukum manyarakat, aelanjutnya ia Juga 
dapat tetjadi karena ketidak jelasan dari undang-uiidang 
dan peraturan yang beraangkutan, hal mana mermin&kinkan ada
nya berbagai penafairan, sehingga tujuan eemula dari oi 
pembuat undan^-undang tidak tercapai.^

Alternatif nana aebenarnya yang menjadi penyebab 
ketidakefektilan UUPA, dan peraturan pelaksana lainnya da- 
lam masyarakat, belum diadakan penolitian mendclam dan me- 
nyeluruh. Lan dari penolitian dibeberapa tenpat dapat di- 
simpulkan bahwa yai.g n*e.njrdi penyebabnya tidak lain adalah,
peraturan pelakcana lainnya banyak yang tidak aeeuai dengan

15realita eosial*
Sebagai bahan pertimbangan pula, mengapa prot,r&« pen- 

certipiketan tidak terlaksana secara efektif, menurut hemat 
saya hal ini dieolabkan adanya tekhnio pendal'taran tanahnya, 
yaitu proces yang merupakan syarat diperolehnya sertipikat.

50

^Jlochtar Ku3umaatmadja, Mdato ^enbukaan Sioposium 
liliPA dan Xedudukan 'j.anah Adat Devaca ini, -Lanjarmasii. 1977, 
dikutip dari Abdurrahman, aeberapa Aapekta lentanft Hukura 
£&raria, iieri liukura Agraria^ v, Alumjil7 iandung, l^bO, n. 21*

IŜAbdurrahman, "Kenapa Peraturan Hukum Agraria Banyak 
yang tidak Biea dijalankan”, Harlan Sucra ivarya, 19 April 
1976,
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Dalam pelakoanaan pendaftaran tanah ini, banyak 
keluhan-keluhan yan& dilontarkau oleh pemilik tanah kare
na aelain beaya yang diraeakan terlalu berat, diper- 
lukan waktu yang lama, serta prooee yang berbelit-belit. 
Pemilik tanah, khueucnya pemilik yang ada di desa, mcrasa 
enggan setiap kali harue mondar-ma/jdir di beherapa instan- 
ei yang kadang-kada/ii; letaknya berjauhan.

Kadang-kadang untuk men^etahui aeluk beluk pendaf
taran inipun, ia nmoih harus men^eluarkan uan&, belum lati 
mereka harus mcngeluarkan berbacai uang pelicin apahila 
infcin wendapnt pelayanan lebih cepat,

Hal ini tidak be^itu terai a bcgi pemilik-pemtlik 
tanah yang memiliki rreal tanah yan^ luan nnraun bagi pemi
lik tanah yang memiliki areal tanah ycng tidak begitu luae, 
hal ini diraaakan aengat berat.

Sebatai pelarian dari keputueaaaan tidak muriLkiri di- 
da.atkan aertipikat, banyak pemilik tanah yang beroikap ma- 
aa bodoh# dan akibat/iya mereka kembali pada bukti yang te
lah dipunyai, yaitu petok 2)* Petok 1) yan^ secara yuridis 
eebenarnya hanya berstatus eebagai bukti wajib pajak, diku- 
kuhinya seba^ai t*nda bukti rcilik. lial ini jclaa terlihat 
diberbaeai sen^keta di pen^adilan.^

51

16Sebagai bahan illustrasi, ^aya lampirkan putusan 
Pen^adilan Ue^eri Tulun^agung, mentcnai kacus tanah yar:&
. enyangkut pautkan petok D. j
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Walaupun pengadilan sendiri berulong-ulang menolak 

petok D fiebagai tanda bukti hak atas tanah, rtamun toch pen- 
dlrian demikian tetap ada.

Dengan deraikian dapat dikatakan, elkap ini eecara 
diam-dirra tnengingkari peraturan yang bcrlaku. Di sini ti
dak ada penerimaan aecara uraum terhadap kebijakan pemerin- 
tah dalam program pensertipikatan tanah,

Dari pendekatan atudi hukum dan raaoytrakat kita de
pat melihat dengan jelas bagaimana ponerimaan naaaytrckat 
tferhadap ketentuan yant telah ditetapkan oleh pihak pengu- 
asa. Bi lam an a peraturan teraebut tidak dapat diteriraa atau 
BGtidak-tidaknya kurang berkenai; dihati sanubarinya untuk 
ditaati dan dilakeanakan, paeti tidak akan eXektil bcrlaku- 

nya.
Pernerintah, yang tanggap dengan sikap raasyarakat, 

secara nengambil langkah kebijakan yang baru, yang dimak- 
audkan untuk cience^ah timbuln^a bentuk lain dari sikap ma- 
fs^Rrrkat, yaitu dengan melancarkan proyek Operaci Easional 

Agreria yan0 kemudian dikenal dengan iroi.a, yrng persbentuk- 
annya dituangkan dalam bk Hendagri komor 189, tahun 1991 
tanggal 15 Aguotua 1 9 8 1 *

Kelalul proyek ini tkan diia; ukan peciroeesan aer- 

tipikat, oecara maaal, terpedu dan ditujukan kepada sege- 
nap lapiqan mauynrakat, tcrutama t,oloiitan ekonomi 1 email.

Direktorat Jenderal A^raria Lorjono, dalan keterang-

52
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an persnya r.en^elaekan; Program yang akan dilancarkan

secara nfiaional itu merupakan pula t,elah attu upaya peme-*
rintah menyelesaikan secara tuntae oengketa tanah. Jadi
ada dua tugaa dari proyek ini, peraroaesan aertipikat sc»

17cara maeal, dan menyeleoaikan sengketa tanah,

Untuk menghindarkan atau setidak-tidaknya mengu- 

rang! pelhagai pormaaalahan tanah tersebut, di samping me- 
merlukar* persiapan dan pelakeanaan program keagrariaen 
yang rocnyeluruh dan terpadu, tidak kurang pentingnya ada
lah meningkatkan kegiatan penyuluhan yang torarah dan di* 

oelenggarakan teruc-menerus, secara luaa balk dikalan&an 
apnratur agrarif*, dan apar^tur pemerintahan lainnya maupun 
terhadap masyarakat luas,

*

Tentang hal ini, Earjono mengatakan bahwa peraaan 

kcgiatan penyuluhan tidak kuranL pcntingnya. Jtengan adanya 
penyuluhan diharapkan, selain Prona dapat dilakoanakan de
ngan Bukaes, timbul pulalah kesadaran hukum mp.ojarakat atas

Ifipelakaanaan tugao kcagrariaan yeng berurti eadar agraria.
£elant-]utnya dari segi pembeayaan, yang cebelum ada 

Prona a*aknya direhasiakan, eekcrang ditarrtukan sebecar

55

"Dilancarkan Proyek Opercai Uaaionol Agraria'1* 
Komprs, 32 Agustus 19bl, h* I*

1 flDarjono. "Proyek uperrai tiaaional Agraria Suatu 
loncatan Kaju (2)% AB. 7 Aguatus ly02, h. IV,

17
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ftp 1 0 .0 0 0 , 0 0 perbidang tanah, Jurolah mana diukur sesuai 

dengan keraampuen rata-rata penduduk IndorieBia*
Xebijakan baru Ini, nanpaknya jsendap* t tanggpan 

positif dari maayarakat. ilal ini raenunjukkan, bahwa Pro- 

na terlakeana so cara efektif, Di oinilah terllhat peranan 
raaeyarpkat terhadap pemtentukan kebijakan pernerintah* Bah
wa pandangan, olkap, dan tanggapan raan^trakat merupakan 
bahan pertirabangan eeensial bag! penerintah dalam merumue- 
kan suatu peraturan. Tidak ketinggnlan pula keaadaraii hu
kum masyarakat raenpujjyai poroi penting dalam proses ini.

Relevan pula kiran^a kalau dalam kontekn ini cay a 
ketengahkan petikan dari catatan J I* Sahetapy* Dikata- 
kannya bahwa tanpa bantuan diaiplin-dioiplin lainnya, tan- 

pa porunruean yang tepat dan terarah dari euatu analisa 
kebijakan yang tajam, tanpa pengenalan terhadap macyara- 
kat dan mavaa diri secara obyektii' dan realistik, maka
hukum akan sulit bcrfungei untuk memaharai fprobleemstel-

19line* yrJifi dihadapinya. ?
Dari berba^ai permcnalahan men£,enai tanah ini da

pat dipetik suatu .pelajeran, bahwa bagaircnnapun JuLa fung- 
pi hukum, apakah ia cebagai pengatur tata tertib, utaukah 
sebagai dasar legitiraaoi, maka hukum akan tetap kenbali

54

fcahetapy, "iiukura dan t aoycrrkat1*, Surabaya 
Post. ?1 Aguotus 198?t &• V.
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pada pooioi pokokiiya yaitu, raengabdi pada kebutuhan manu- 

oia.

*

55
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BAB V ■ 
P H  I) !  B P

1 * leelmpulan

Berdasarkan uraian dari hab*-V;ab terdahulu, dalam bab 
ini akan saya ketengahkan beberapa kesimpuian beserta saran- 
naran yang akan memberi gamtaran singkat tentang kesan saya 

terhadap praktek pelakeanaan program penseitipikatan tanah* 
Kesimpulan dari keeeluruhan raateri Bkripci ir.i, da

pat oaya rumuskan sebatai berikut.
Undang-undang Pokok A^raria Eoraor 5 Tahun I960 cerupakan 
ton^gak pendobrakan terhadap tata hukum kolonial yang raâ e- 
muk. Melalui undang-undang ini dieusunlah tata hukura naeio- 
nal yang seema! dengan eendi-oendi hukum rakyat IndoneLia 
yang bersifat universal dan tidak diekrirainatiX* lerlawan- 
cn dengan politik hukura pemerintah Jajahan yang ir.en̂ adakan 

poubedaan terhadap status tanah di Indonesia, khususnya me- 
ngenai tanda bukti haknya* pemerintah melalui UUPA dan per
aturan pelakaanaannya, yaitu JP P Eoraor 10 tahun 1961, meng- 
akui adenya r.tatua ynnt Kama terhadap eeluruh tcnah di wila- 
yah Indonesia dan menginginkan adanya sctu macam tanda buk
ti hak atau tanah, dalam hal Ini aertipikat. Pemilik tanah 
diberl kecenipatan dan hak yang eema untuk mendaftarkan ta- 
nahnya Bobegai esarai a diperolel nyr. certipikat,

Irogram pennertipikatan tanah oleh p merintah dipan-

dang eebagai program yeng menguntungken baik tagi, fc&kyat
56
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khuauonya peinilik tanah, dan bagi pernerintah senciiri* Ba- 

gi peinilik tanah, selain dapat raemterikan raca am an dari 

gangguan pihak lain, oertipikat dapat Ju^a dijadikan Ja- 
cinan kredit bank, Sedtmg di pihak persarintah, program ini 
akan meniudahkan kontrol can pendataan keadaan dan luao ta
nah di Indonesia* teo&ram ini sekali£us membcrikan potun- 
juk kepada pernerintah dalam raen&adakan perlindurigan hukum 
peda pemilik tanah yang eebenamya,

Xenyataan membuktikan, bahwa program penaertiplkatan tanah 

ini tidak eXektif, Hal ini diLebabkan Likap rcrtyarakat yan*. 
tidak rcfiponaif* Proeedur pendaitaran yang berbalit-bclit 

dan seakan-akan dirahasiakan terutaraa dari negi beaya, me- 
nirabulkan keeng&anan maayarakat, xial iuilah yang menjadi 
cebab maulh pentingnja peranan petok I) di bidang pembukti- 
an hak atas tanah.

Tidak efektifnya program penoertipikatan to*ah we- 
niinbulkan berbagai permatialahan ynng berhubungan dengan 
usaha peoerir.tah mengadakan kontrol terhadap eitupjsi ta
nah di Indonesia. Untuk itu protram diintensiikan melaiui 
Pelita. Kcberhasilan program pentertipikatan tanah ini ki- 
cn terlihat dengan dilancarkannya iroyek Opereoi Waoional 
Agrnria atau JProna.

Koberhaoilan frona ini eebenrrn.a merupakaii hanil 
dari prongs adaptaox ptmerintaii terhadap kebutuhan masyara- 

kat di bidang hukum. tfeaula kebutuhan mnoyarakat terhadap

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STUDI TENTANG PRAKTEK PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAH 
DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUK I960, DAN 
KAITAANYA DENGAN CITA -CITA UNIFIKASI 
 

Indah Karunia Ratri



bukti hak atas tanah diraaakan oleh pemerintah ceba^ai 

suatu mraukan. Berdasar m'anukan ini pemerintah member! 
kcluarah berupa yang t^rtuang dalam UUPA serta PI 1-omor
1 0  Tahun 1 9 6 1 . latapi praktek menunjukkan adanya ketin- 
pan^an, yaitu bahwa pelaksanaan pendaXtaran tanah ini me- 
lalui proaedur yang berbelit-belit dan raemakan beaya yanc 
tinggi sehingga tidak terjangkau oleh golon&an ekonomi le- 
mah. Akibatnya ksbijakan pa^erintaxi ini tidak dapat dinik- 
mati oleh seluruh golon&an penduduk, tetapi hanya oldh £o- 

longan rainoritae yang mampu. Htl ini merupakan masukan ba- 
gi pemerintah dalam men&adakan adaptaci. Uasilnya melalui 
Prona, yang merupakan keluaran, didapatlah suatu kenaikan 
percexitaae dari Jumlah pemilik tanah yan& melaksanakan 
pendaftaran tanah. Dengan demikian dnpatlah dikatakan bah
wa Prona: merupakan peneerminan keberhaoilan pemerintah da- 

lam mengadakan aciaptaei antara cistern hukum dan realita 

Goaial.

2 , b'rran-anrari

Setelah saya keten^ahkan befcerapa kesinpulan, bab 
ini akan aaya tutup dengan mengajukan beberapa caran dan 
prndarigan aaya eeba^ai berikut.

Seauai de:.gan tujuan dan Xungai terbentuknya hukum 
dan pe«:eriiitah# maka setiap kebijakan pemerintah di oidan& 
hukum harus momperh? tikan ^Rndfinn dnn kondini maovarakat.
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Hal ini mencakup bidang-bidang ekonomi cicala!, dan budaya 

maayarakat, serta haruo RiemperJiatikan pula raca kesadaran 
hukum nmayarakat* Denman kata lain, Ketiap kebijakan perae~ 
J'intah harus Besuai dengan kebutuhan masycrakat.

Jlamuii fcaruslah diingat, bahwa kebutuhan setiap ang~ 
gota maayarakat itu beragara-rogaro* aehingga kebutuhan yang 
bagaimana yanu nerupakan kebutuhan maayarakat aulit dltcn- 
tukan. Untuk menentukan apakah suatu kebutuhan dipandang 

oebagai kebutuhan masyarakat, telain kriteria kuantita yc- 
itu berdaaar mayoritac kebutuhan, diperlukan pula kriteria 

kualita berdasar pertimbuigt n nilai obyektif.
Artinya, tidaklah cukup auatu kobutuj.an dianggap ee- 

bagai kebutuhan masjarakat karenr. kebutuhan itu merupakan 
kebutunen rakyat terbanyak, nanun kebutuhan itu ju^a haruo 
dinilai apakah 3eouai dengan nilai-nilai eoGial kemasya- 
rakatan miftalnya, kesuailaf(n p ctika atau kesopaiiau. Kare
na tidaklah muatahil bahwa apa yang menjedi kebutuhan ma- 
yoritnn w. rga mar.^arakat ternyata tld^k cetiiuai dengcn stan- 

dar nilai eosial yang dianut dan diikuti oleh mtioyaraKat 

keoeluruhan.
Tugab eedemikian bukanlah hal yang mudah, pernerintah 

dituntut untuk rcencaaakan perlrabangan tentang kebutuhan raa- 
nakah yrng diprioritr.tkan dari ketutsan lain«ya yang ee- 
dikit cikorbankan. Tidaklah mudah membuat kebijakan yang 

uemenuhi selera orang banyak bankan ini nerupr.kan hal yang
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murtnhil*

lapatloh dipahaal apabila dalata pcndaftarnn tcntih 
bolongan rakyrt pemilik t-naft memmtut^beayaiXang^mura^, 

tanp:* nen^in^at ^olon^iui rakyat y. toriindak ocbrgai po 
lakeana pcndaitcr yar^ uenti&p. t iirbclan yans rei.dah eecuai 
den^on kcmampuan pemilik tanah*

lebih diraaaken ckitatnya apabila btaya ini diukur 

bcrdaoarkan kcmatapuan pcsailik trnah dari i^olonien ekpnpt&i 
1caoii. Xarona urauk acctmuhl kebutuuei* bcrdantr atanlar 
dorjikia.4 encara tidak lGii£&ung akan Lontabaikfsn Kebutuhan 
^olonf.«n nrtyarcfcat lain, delaa hs.x ini potu^re pcndaftar* 

Apsbila nr.r>arakc*t n m  menytxtfari ht?l ini te ti* ti- 
tink akan oorkcbei'^tan untuk ricnbayrr buiiyo pexidartrxcr. ta- 
i>ah LOpcrti $tn{, tel ah ditcntu.*cn pcmarintafci j.ukrnka<. pe- 
Rori tah dulara hal ini bertsakrud mcnbori pcn^t.turan yah^ 
0uf»tru itiR^uiituntkcn rakyat t tanpa nda uaknud lacncrri kc- 
untur.can, Eesarjiyc ptrsboayaan bon^r~bcncr dipcrhiiur^kan 
aanuai dcngpj, k«nt puau* ca8>urLkal9 ccknlit.ua eefiuai de- 
n^an penC'luaren j&n$> diperlukon balk ur.tuk becya caterial- 
n>a rcaupun tt.a&a pclakeanc* Untuk itu dipcrlukan iriorrc- 
rl, brik cttlalui pcnercr-L&n lan^aun^ k*. deaa-ncen r.iup.n 
r<3rlui one uedir 9 tu;tan£, fcacnrnjc btaya toknlifcua tontan, 
procodur pentiaftari.nu^u* lengan deiuirvi&n rakyat tidi* In^i 

erasa di./erao kareuu * cr.pu c,c;u>rbr ee..diri jiftntfa.f taran 
trr.ohnyr. tanpa rclalui calo-culo*
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Dengan terkuaknya rahaoia prosedur pendaftar&n dan 
besya, tertutup kemungkinan tirabuXnya berbagai praktek go- 
lap sdperti uang pelicin, snap, maupun calo-calo jong ei- 
tatnya merugikan rakyat khususnya pemilik tanah. Adanya 
usaha penerangan ini ber&u&a juga untuk menghapus eyak wa- 
sangka rakyat terhadap setiap kebijakan pernerintah. hakyat 
tidak Xagi bersikap apriori dan raencap setiap kebijakan pe
rnor in t ah selalu bermotif mencari keuntun^an.

Selain informasi, diperlukan Juga peran-oerta petu*- 
gas~petu^as agr&ria, khususnya yen* menangani masalah pen- 
daftaren tcnph, a&ar bersikap informatif dan resprk terha
dap para pemllik tanah yang menaaftrrkan tanahnya.

bikap ini hendaknya didasp.rkan pada raaa kesadaran, 
pen^abrtien penuh teihadap kupentingan maayarakat, dengan 
nembuang sejauh mungkin harapan dipt rolehnya uanM iinbalan. 
Para petugaa Jansen raemandang bahwa sikap ini yaitu, ir.em-
beri inl'ornmsl, sebagai jaea, melainkan memandang eoiagaii
tugas yang Xebih banyak merupakan kewajiban.

Untuk membangkitkan sikap fieperti ini, perlu diada- 

ka:. penataran-penataran kopada setiap petu^as agraria ten
tang pentingnya penghayata.* terhadap tugas-tugarnya, de
ngan mengaitkan pendi-sendi kehiaupan ban^sf Indonesia 
yang suka bekerja sa^a, tanpa pamrih eesuai dengan asas 
PancaaiXa.

Sampai seberapa Jauh haoil jang diperoleh setolah
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diadakajtfiya penataran, memang sulit ditentukan, raengingat 
ponataran Ini hanya sekedar member! penLarahan f Behingga 
pelakeanaannya tergantun^ pada niaeing-raasing individu.

Untuk itu tfiperlukan ouatu ̂ an^kah yang akan mehgon-
ttrol dan menun;jan& ditaatinja penataran-ponataran terocbut* 

Xalaupun ponataran tnerupakan langkah preventif, maka eeba- 

gai tindakan kuxatiX diperlukan bantuan dari nxoyerak^t, 
khusuanya pemilik tanah yang raendartarkan tanahnya. fcuituan 
ini berupa kesediaan para pemilik tanah untuk men^irlLikan 
aurat aduan kapada pejabat a&raria satu tin^kat di atasnya, 
opabila terdapat pelayanan yant, tidak wajar dari petugas 
agraria.

Samun untuk mencegah terjadinya aduan palsu, dibuat- 
buatj dan tidak sesuai dengan ken>ataan* hondaknyn pejabat 
agraria yant mencrima aduan terbebut raencak terlebih dulu 
apakah aduan itu benar dan dapat dipertantgungjawafckan. 
Dengan deraikian terhindar keraungkiimn adanya fitnahan ter
hadap potugea agraria >ang tidak beroalah*

Dari aduan yang benrr dan dapat dipGrtan^guniJaiiab- 
kan, merupakan das# r adanya penjatunan aankoi administra
t e  kepada pelakunya# Sankoi ini dapat berupa konduite, nu- 

taoi, 'nchor&in^', dan lain oabagai».ya ter^antung pada ni
lai dan besnrnya keoalehan.
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Ho.; 35/1968 Perdata.

PUIUSAN.
D I M  KEADILAN BLRDASARKAU KlTUUAliAN JAH<J MAHA ESA.

Pengadilan Wegeri di Tulungagung sewaktu mengnrtili 

perkara2 perdata dalam tin^kat pertama, telah mcnetapkan 
keputusan seperti dibav*ah dalam porkaran^a:

I A R I: I) crura ah tinggal didesa Sumberedjo-kulon;
ketjnmatan hgunut, kabupaton Dulungagung; 
Penggugat;

m e 1 a wa ns
1 .  K A P K R l :

2 * K A S m H :
3* KAitUDJAH l 

4. SIKlWft s
5« S1T0KK ! maeing2 berumah tinggal didesa Sumberedjo-kulon 

tab ppra loxgugat*
Pengadilan Kegori tereietut; 
tiendentar kedua belah pihak dan sakoi2 ;
Melihat nurat2 jaiig bersengkutcn;

Tentang Peristlwan.la;
Menimbang: baute xeng£ugat menurut eurat tjatatan 

gugat jeng dibuat oleh Ketua -fc'en̂ adilan llegerl Tulungaguiig 
dan terdaftar di Xepaniteraan ien^adilan flegeri tsb. pada 

tgl. 23 April I960 dibawah noaer 35/1968 telah menggugat 
kepada para Tergugat dengan mengeraukakon hal2 sebagai ber-

I
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ikut :
Bahvta dideea Sutnberedjo-kulon tat>• dalam tahun 1926

telah meninggal dunia ooorang ouami bernana SAIMAW, dan ke-
mudian dalam bulan Pebruari tahun 1968 meninggal dunia dju~

ga isterinja jaitu bernama TAliIMAfl;
Bahwa dalam porkawinan antara SAJJ-'Afl dengan SAKIKAH

tab, tidak dilahirkan seorang anakpun;
Bahwa baik orang tua SAIKAN maupun orang tua I’ARirAH

i
kesemuanja audah meninggal dunia „terlebih dahulu;

Bahwa aaudara2 kandung dari SAI11AN ada. aebanjak 4 

(empat) orang Jaitu;
POflTJOS&MITO : telah meninggal dunia dej.gan meninggal- 

kan 4(e*apat) orang anak jaitu;
1, MAHKlDJAh* tergugat ke-3;
2 * SIRUiG, tergugat ke~4;
3* SITUUC, tergugat ke-5;

4. T A R 1 ,  penggugat;
SAIMEfl ; telah meninggal dunia dengan tidak meninggal- 

kan seorang anakpun;
III. SAIHAH t telah meninggal dunia dengan tidak meninggal- 

kan aeorang anakpun;

IV* SAID IK : telah. meninggal dunia dengan tidak meninggal- 
kan aeorang anakpun;

Bahwa Baudara2 sekandung dari XARIMAH ada eebanyak
2 (dun) orang Jaitu ;

2
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KAPKRI : tergugat ke-1 ;

2* KASIKAH : tergugat ke-̂ 2;
Bahwa auami-isteri (CAIMAE-'XARIKAH) nelain jnening- 

gallurn ahli warie2 tsb. diatas meninggalkan pula baraagS 
sebagai berikut;
A. Sebidang tanah pokarangan, luas 146 ru persegi pereil 

Ho. 4 D 1 : terletak dideaa Sumberedjo-kulon tab* de- 
nf;an bataa2nja jang eebelahi Utara : desa Puloearij

Timur ; tanah pek.P.Sadnan;
Selatan; djalan deaa;
Barat i tanah pekarangan 

Painem,
Taksir har^a .... : Kp 29*200,

B. Sebidnng tanah pekarongan luao 114 ru persegi pereil
i,*o. 4 E I terletak dideea Sumberedjo-kulon teb. dengan 
batas2n;]a jang sebelah Utara : deaa Pulosari; ,

Timur : tanah pekaran&an Pairin;

Selatan : djalan deaa;
Barat j-t,tanah pekarangan Sairaan.
Takeir harga .... Kp. 22.800!*;

C. Sebidang : tanah pekarangan luao 160 ru persegi porsil 
Mo. 5 JJ I| terletak didesa Sumberedjo-kulon tsb, dengan 
batae2nja Jang aebeleh Utara s djalan desa;

Timur t djalan desa;
Selatan : tanah pekarangan Soe- 

kairi dan tanah peka-
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rangan Sjono;
Barat : tanah pekaran^an pak Sadji. 

laksir harga ............. Hp. 5 ?*0 0 0 #-;
D. Sebuah ruraah bale balungan kaju glugu atap genting, din- 

ding bambu* bentuk srotong;

E. Sebuah rumah pavon balungan kaju d;jati tjampur tahun 
atap genting, dinding bambu bentuk erotong;
ruinah2 maka aeraua berdiri diataa tanah pokarangan pada
bab A diatao dan cemua takeir harga *..... Kp. 15.000,-;

Bahwa tanah pekarangan Jang tsb. pada bab A diatas 
adalah berasal warlean dari BJaNAKI Jaitu orang tua dari

SAIM Aflf

Bahwa tanah2 pekarangan dan rumah? Jang tsb. pada 
bab B e/d E adalah barang gono-gini jang didapat semaoa 

dalam perkawinan antara SAIftAIi dengan TAKIMAU;
Bahwa barang? baik pada A maupun pada bab h e/d E 

sedjak raeninggalnja SAIMAN dikuaaai djandanja (tARIJUH) 
dan setelah TAR1KAH meninggal dunia, dikuasai sebagai mi- 
lik mereka oleh tergugat ke- 1 dan ke-2 ;

Bahua ^enggugat berpendapat, bt.hva Pen&gugat dan 
para Xergugat ke- 3 e/d ke-5 edalah at tu2-nja rombongan 
ahliwaris saudara almarhum 5AI11AH Jang berhak penuh atao 
harta peninggalannja jeng berupa barang aaal dan borhak 
pula atao aebagian harta penlng^alannja Jang berupa ba
rang gono-gini# oedangkan 'lergugat ke- 1 dan ko- 2 adalah 

satu?-nja rombongen ahliwario dari almarhum TAHlKAii jang
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berhak atas sebagian dari harta peninggalannja ;jang beru- 
pa barang gono-gini;

Bahwa Penggugat berpendapat pula, bahwa barang pa
da bab A adalah raerupakan harta peninggalan almarhum SAI- 
PJLN jang berupa barang aaal jang belum dibagi waria seba*- 
gaimana mestinja, aedang barang2 pada bab .B c/d X adalah 
merupakan harta penitiggalan jang berupa gono-gini antara 

suarai isteri SAIKA# - TAKlKAJi Jang belura pernah dladakan 
pembagian dan pemisahan;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali rninta kepada Ter-i
gugat ke- 1 dan ke- 2 supaja karena menjerahkan barang2 tsb. 
diatas jang berupa barang aaal uutuk dibagi warie antara 
ahliwaris almarhum SAIMJ*, aedangkan Jang berupa barang 
gono-gini untuk dladakan perabafcian/pemlsahan antara rom- 
bon£,an ahliwaris dari almnrhuin SAIUAU diaatu fihak dan ror.- 
bongan ahliwaria almarhum TAitlMAil dllnln fihak, tetapi pa
ra Tergugat ke-1 dan ke-2 tidak nenghiraukan bahkan meno- 

laknja;
Bahwa eetelah Tergugat ke-1 dan ke-2 nenden^ar per- 

nintaan Penggugat tab. maka para Tergugat ke-1 dan ke-2 

nemotongi dan mendjual kaju2 Jang hidup dan berola diatas 
tanah2 pekarangan tab. diatas, Berta kini tampak pula Ter
gugat ke- 1 dan ke- 2 raenawar-nawarkan rumah2 tab. diatas 

untuk didjualnja, maka Bebelura Pengadilan memerikaa perkara
ini, Penggugat mohon aupaja mengadakan penoitaan terlebih

„ i

dahulu (conaerratoir beslag) terhadap barang2 t e W  diatas
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derai untuk mendjaga tetap utuhnja barang2 jang ntendjadl 
eengketaj

Bahwa dalam hal ini tidak ada bantuan dari Torgu- 
gat ke- 3 s/d ke- 5 ditarik sebagai orang Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal2 tereebut diatas para Peng- 
gugat mohon kepada Pengadilan Hegeri Tulungagung, eupaja 
raemanLgil kedua bola’n pihak untuk diperoleh perkara de
ngan keputusan menetapkan:
A. Menjatakan tepat dan bermanfaat pensitaan tcrletih da- 

hulu terhadap barang2 tereebut diatas,
B. 1* Mongabulkan gu^atan Pen^gugat eeluruhnja.

2. Menetapkan bahwa Penggugat dan para Tergu^at k«i-3 
e/d ke- 5 adalah satu2-nja rombongan ahliwaris dari 
almarhum SAIiJU? jang be.hak penuh atas harta poxiing- 
galannja jang borupa baran^ acal dnn berhak pula 
atao sebagian dari barang Jang berupa gono-gini, dan 
para Tergugat ke- 1 dan ke- 2 adalah Batu2-nja rombo
ngan ahliuaria dari almarhum TAKIHAH jang berhak pu
la atas sebagian dari barang jang berupa gono-gini. 

3* Menetapkan pula bahwa barang jang tsb. bab A adalah 
raorupa*an hart° penin^galan almarhum SAITIAN jang be
rupa barang acal dan belum diadakan pembagian antara 
para ahliwarisnja, dari barang2 pada bab B e/d £ ada
lah barang gono-giJii jang belum diadakan pembagian 

antara rombongan ahliv;aris dari almarhum SAIHAh de-

6
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ngart rombonfcan ahliwaris dari alnarhum TARIKAH.
4* Kenghurum Tergugat ke-1 dan ke-2 untuk meninggalkan ba- 

±ang2 teb, diatae dengan semua keluarganja atau oiapapun 
djuga jsxig  mendapat hak dari padanja atas barang2 tab. di- 
atas, dan menjerahkannja kepada Penggugat untuk seland^ut- 
nja terhadap : barang bab A, dibagi waris antara Penggugat
dengan Tergugat ke-3 s/d ke-5, dan barang2 bab li a/d Is.,■i
dibagi antara Penggugat dengan eeraua para 'i'ergugat;

\

5 . Menetapkan berapa bagian naein^S ahliwaria. I
6 . tfenetapkan apabila pembagian berupa barang tidak nmngkin 

dapat dilaksanakan, maka barang2 tsb* harue didjual le- 
lang dan uang pendapatannja dibagi raenurut imbangan pada 
bab 5 diatas. 1

7 * Menghukum Tergugat ke-3 s/d ke-5 untuk menjetudjui, raene- 
riiaa baik dan merabantu pelakoanaan putusan Bongadilan.

8 . Menghukum Tergugat ke-1 dan ke-2 untuk rnembajar ongkoa 
perkora, bagitu pula para Tergugat lainnja d;)ika raenben- 
tah,

A T A U :
Hemberi kep tusan menurut keadilan dan kebidjakeanacn

Pentadilan.
Heninbang, bahwa pada hari jang telah ditentukan dincna 

keaua belah pihak maoing2 datang men&hadap dipersidangan;
Menirafcang, bahwa kemudiai* para lergu&at ke-3,4 dan 

ke- 5 nming 2 raenjatakan raemberi kuaaa kepada Penggugat untuk
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nengurua kepentingannja dalam perkara ini guna menghadap 

diporeidangan, berbitjara atas naraanja, dengan hal bahwa 
Penggugat boleh melirapahkan kekuasaan itu kepada orang 

lain, hal teraebut diteriroa baik oleh pihak Penggugatj
Henimban^, bahwa demikian dju^a Tergugat ke- 2 me

njatakan dipersldongan nemberi kuaoa kopada Tergugat ke-I
f

untuk raangurus kepentixigann ja dalam perkara ini guna meng- 
hadap dipercidangan, berbitjara atao namanya, dengan hak 
bahwa Tergugat ke- 1 boleh melimpahkar kekuaeaan itu kepa
da orang lain* hal tereebut diterima balk oleh lergugat 

ke-1 ;
Menimbang, bahwa kemudiar* Hakini raentjoba meng&da- 

kan perd^nialan antara kedua belah pihak, akan totapi tidak 
berha&il* setelah itu dibatjakan oleh Hakim dipersidangan 

curat tjatatan gu&at Jten^gugat jang dibuat oleh Ketua Pe
ngadilan fiogeri Xulungagung pada tanggal 23 April iy6 8  
dan terdaftar nonior 3 5/1 9 6 8 , atao .̂embatjaari teroebut leng- 
gugat menguatkan kebenarannja, aedangkan pihak Tergugat 
ke- 1 mendjawab eebagai berikut : i

bahwa Xergugat mengakul tentang t*li kekeluargaan an
tara Penggugat dan para !fergugat ke-3 o/d kc-5» bagitu 
djuga tali kekeluargaan antara Sergugat ke- 2 dengan ia 
Tergugat ke-1 , akan tetapi sebetulnja aaudara sekandung 

dari almarhum Tariaah ketjuali para iergutat ke- 1 dan ke-
2 , maaih ada lagi jalah bernama Beno dan Kirah jang ketf
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aemuanja telah cenin&gal dunia dengan tidak mempunjai ke- 
turunan;

bahwa tanah aengketa bab A dan B seluaa + 225 ru dan 
gandeng mendjadi satu, dengan batas2-nja Jang sebelah Uta
ra: desa I’uloeeri, Timur tanah pekarangan milik i*alrin dan 
Sanuri, Selatan: djalan desa, Barat; tanah pekarangan mi

lik Tarimah, sed&ng noraor pereil 4 D I;
bahwa tanah tersebut diatas cedj&k jneninggalnja Saiman 

menurut keterangan dari Patnong desa telah mend^adi milik Ta- 
rimah, akan tetapi ia Tergugat asal usul tanah tersebut ti
dak raengerti;

bahwa nen^enai tanali oengketa bab C s/d £ menurut au- 
rat gugat Penggugat tetul bar* ng * onl-fclni Jang diperoleh 
dalam mata perkawinan antara alraarhun Saimah dengan Tari- 
mah, akan tetapi tereetut kini telah atas nama i'ariftiah, 
demlkian pula men£enai letter ]) nja;

Kenimtang, bahwa atao djawaban pihak Tergugat ke-1  
pihak Penggugat mendjawab sebagai berikut:

bahwa betul eaudara sekandung dari t lmarhuia Tarimah 
ketjuali Tergugat ke-1 dan ke-2 dju^a ada Jalah bernama 
Hirah dan Beno, akan tetapi mereka telah sama meninggal 
dunia dengan tidak merapunjai keturunan;

bah*a betul tanah oengketa bab A dan B gandeng men-
i

djadi eatu dengan bfttao2-n3a seperti Jnng diutarakar^ oleh 
Tergugat ke- 1 diatao, akan tetapi raen^enai luasnja eebetul-
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nja 146 ru dan 114 ru;
bahwa tanah bab a adalah barang asal dari almarhum 

DJanari Jang keraudian diwariskan dan raendjadi aillk anak- 
nja bernama Salman torsebut diataa, Be(,'an£kan baran&2 eeng- 
keta bab B s/d £ adalah baran&2 gono-gini dari almarhum 
suami isteri Saiman dan ?arimali;

ISenimbang, bahwa keraudian oleh iiakin diperoidan^an 
ditatjakan Ricalah. PembeBlahan terlebih dahulu jang didja- 

lankan iada tanggal 9 Wei 1968 oleh idr* Soediman Wakil Pa- 
nitera Pen^adilan IJegeri fIulungagung Mo. 35/1968, atas pec* 
batjaan tereebut keriua belah pihak menguatkan kebenarannja;

Menimbang, bahwa kemudian Pe/.tgugat raenjatakan di- 
pef?sidangan mohon untuk roerobah isen^enai batas2 terhadap 
barang sehgketa sesuai dengan Iliaalah pembealahan terlebih 
dahulu tersebut, atas permohor.an tereebut pihak Tergugat 
ke- 1 nienr^atakan tiada berkeberatan;

Kenimbang, bahwa kemudian Tergu^at ke^l menjerah*-
kan dipersidan^an ^eleabar surat Ketetapsn luran Peisbangun-

i'
an Daerah men^enai tanah2 pekartn^an didena Sumberedjo-ku- 
Ion perail noraor 3 D I luas 0,260 da dan noraor 4 D I luas
0.340 da# termeterai tjukup tertonkgal 11-6-19&8, surat 
teraebut petelah oleh Hakim ditatJakan dipersldan^an dan 
diberi tanda I Biru lalu dilarapirken daleni berkae perkara 
ini;

fceninbang, bahwa atas pembatjaan surat diatas pi-

10
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n

hak Tergugat ke-1 nenguatkan k«.fcenarann;]a# sedangkar* pi
hak Penggugat menerangkan Jang pada pokoknja betul menu- 
rut surat diatas tertulie atas nams, larimah b.Kertontdi, 
akart tetapi hal tereebut adalah tarimah tersebut hanja 

aebagai pembaJar padjak eadja, mengenai bakunja adalah 

atatj narna SAlKAft;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran raa&ing2 f 

kedua belah pihak merigadjukan nakai2 dimuka sidang, Jalah 
dari pihak Penggugat bernama: Bok ttudji, Pak Pairan, dan 
Pak Pijo, sedangkan dari pihak Tergugat bernama: Somohar- 
djo, Kueno* dan Sereng aakoi2 kesemuanja memberikan kete
rangan dibawah sumpah dimuka persidangan, Jang untuk me- 
ningkatkannja dalam berita atjrra ini dianggap sebagai 
terkutip disini;

Menimbant,, bahwa kemudian kedua belah pihak audah 
tidak berhak mengadjukan apa2 lag! dipernidangan dan ma- 
eing2 menjatakan tetap pada peridiriannja semula, jang 
achirnja mohon putusan,

Tantana hukumnja:

l.enimbang, bahwa tuntutun Penggugat pada pokoknja 
berntakeud eupaja ditentukan bahwa fenggugat dan para Ter
gugat ke-1 e/d ke- 5 adalah rombongan ahliwaris dari dinar- 
hum suami icturi Sairaan/Xarinah terhadap barang goni>-gini; 
dan bahwa Penggugat beserta para Tergugat ke-3 s/d ke-5 
adalah rombongan ahliwaris dari alnmrhum Saiman terhadap
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barang asal;

barang2 mana aeba&aimena teraebut dalam surat gutat dan
aelandjutnja disebut barang sengkata;

Menirabang, bahwa tuntutan Peng^uget didasarkan
atas nawa2 sebagai berikut;
a)* bahwa tanah sengketa teraebut adalah tanah milik al^ 

marhum Sairaan jang didapat uebagai werinan dari ajah- 
nja jaitu alraarhura Djohari;

b). bahwa barang? aengekta teraebut sub fl a/d J£ adalah ba
rang gono-gini almarhum Saiman/farimah, jang belura di- 

bcgi wariaj
c}* bahwa barang2 t engkata sub A s/d £ celuruhnja sa^jak 

neniiittgalnjn almarhum Saiman dikuaaai oleh djandanja 
jaitu almarhum Tarimah; dan sepenin£gal Sariaaft barang? 
oengketa teraebut dlkuasai oleh ffergutat ke- 1 dan ke-2 j 

Jtenimbarg, bahv.a Tergugat monjan^kal terhac'ap alan- 
an2 jang diadjuuan oleh Penggugat aebagai daear tuntutannj 

Menimlang, bahwa lergugat mengakui Ljmla adanja^ta^
li kekeltergaan antara kedua belah pihakt oK«n tetapi se- 
bagai tangkinan terhadap tuntutan Penggugat eendjelaskan 
bahwa bnr;.ng2 aengketa itu sedjak meriinggalnja almarhum 
Saiman adalah tertjata railik larimah;

MenirobanLj bahwa karena sangkalan Tergu&at teree- 
but Pen^gugat harua aeiabuktikan alaean2 sebagai daaar 

tuntutannja terr.ebut diatas, Bedan&kan Tergugat berkeeem-

12
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patan memberikan bukti2 penentangnja;
fcenirabang? bahwa Pengguget tidak dapat meng^djukan 

bukti? toirtulis, hanja mengharapkan eaksi2 Jang keteranfc- 

annja satu sama lain tidak djauh berbeda, aorta mengetahui 
asal-usul tanah Jong diperselisihkan, oleh karena aelain 

sebagai tetangga dari Penggugat saksi2 tersebut djuga se-* 
raasa hidupnja almarhum DJonari dan aimarhum suami-isterj.

Sa iman/T r t imah;
Menimbang, bahwa oaksi2 Penggugat bernama Bok Moedji, 

pak Pairan, pak Pijo, Jang atas sumpah maoing2 menerangkan 
pada pokoknja eolaraer dengan keterangan pihak Penggugat,, 
bahwa tangth sengketa sub A adalah beratal dari almarhuuij 
Djonari; dan barang2 sengketa tersebut sub B s/d E adalah 
barang2 gono-gini almarhura Salman/Tarimah;

Mer.imbang, bahwa saksi pak Pairan menerangkan anta
ra lain b$hvra ta..ah sengketa tersebut sub C adalah hasljL 
pemberian almarhum suami isteri Saiinan/Tarimah dari mBah 
Wonontani;

Menimbang, bahwa seballknja pihak Tergugat dapat' 
oenjerahkon dipersidangan "Turunan Surat Jketetapan luraft 
Pembangunan Daerahw atas nama wad jib bajcr U’anmah B* Kar- 
tonadi Jaitu surat pembuktian tertanda I (Hiru) dan men£- 
hadapkan saksi?n^a bernrma pak Somohardjo, pak Xasno, pak
3 a lam Jang ata** sumpah nasin^-? ncnerangkcn pada pokoknja
bahwa tanah2 sengketa tersebut tertulis paca petok padjak

■i
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dan Buku Pendaftaran 'I an ah didesa atao naraa Tariraah sedang- 

kan mengenai asal-usul dari pada barang sengketa saksi2 
teraebut tidak Len^eiahuinja;

Meninbangt bahwa menurut Turuhon Surat Ketotdpan 
luran Pembangunan Xaerah (jaitu eurat pembuktian terjtanda 
I Biru) tereebut diatas* tidaklah ada keterangan jang me- 
mindjukkan bahwa tanah2 jang tertera diaitu adalah hak tai- 
lik dari almarnun Tarimah teraebut; akan tetapi almarhum 
Tarirnah hanjalah sebagai wad jib bajar iuran;

ftenimbang, bahwa Pengadilnn berpendapax sedjalan
idengan keterangan caksi2 jan^ diadjukun oleh Tergugat bah

wa sedjak eepeninggal almarhum Saiman harta penin^gaiannja 
dihaki soluruhnjr oleh djandanja, jaitu Tarimah untity di- 
niknrti guna kalangaungan hidupnja sebagai djanda;

Menimbang, bahwa aakai bomoftradjo j&ng diadjukar* 
oleh Tergugat antara lain mtnerengkan pula adanja tali ke
keluargaan antara keoua belah pihak teraebut;

Krniroban^, b&hva berdasarkan pertlmbangan2 tereebut 
diatao fengadilan berpendapat telah terbuktilah dengan a a h  

bahwa P'enggu^rt dan para Tergugat ke-l s/d ke-5 ad&lah rom- 
bongan nhliwaris dari almarhum euarai iateri kalman/Tari- 
mai\f bahwa Penggugat be»erta Tergugat ke-3 s/d ke-5 ada
lah rorabongan ahliwaris dari almarhum Saiman dan berhak 
atas barang2 peninggnlan almarhum;

Kenimbang, baiiwa u:ituk sela> d jutnja terbukti pula

14
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bahwa barang aengketa tersebut sub A adalah barang asal 

dari almarhum I^onari dan barang2 ^engketa aub B s/d % 
adalah barang2 gono-gini ds.ri suami/ioteri almarhum Sai- 
man/Tarimahf terhadap hal raane Tergugat tidak dapat menga- 
djukan pembuktian jeng dapat menundjukkan eesuatu hak Ter
gugat atas barang2 sengketa;

Heftimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat 
haruo dikabulkan dpn Tergugat dihukum merabajar oemua ong- 
koe perknra.

Mengingat akan bab ke IX dari Reglenen Indonesia 
jang Dibafaarui.

B e n f i a d l l l i
1 . Mengabulkan gugatan Penggugat ur tuk selluruhnja*
2 . Menetapkan, bahwa Aenggusat dan para Tergugat ke*-l 

s/d ke- 5 adalah 8atu2~nja rombbngan ahliwaris dari almar*- 
hum Salman/Tar laiaJi, bahwa Penggugat dan para Tergugat ke-5 
s/d ke- 5 adalah aatu2-nja rombongan ahliwaris dari alraor- 

hum Saiman*
3. Henetapkaji, bahwa barang oengketa tersebut sub A diatas, 

jaitu aebidang tanali pekarangan luar> 146 ru persegi, per- 

cil Ko* 4 13 I, terletak dicesa bumbered^o-kulon f ketjama- 
ton Ngunut, kafcuptan Tulungagung, dengan batap?-nja Jang 
oebelah ;
Utara : deaa Pulosari;
Timur i tonah pekarangan lairin dan Samoeri;
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Selatan : djalau desa;
licrftt : tanah pekarangan Triioah;
adalah merupakan harta penin^galan almarhum Saiman jang 

berupa barang asal.
4. Menetapkan, bahwa barang sengketa teraebut sub B s/d JC 

diatas Jaitu:
sebidajig tanah pekarantflB luas 114 ru persegi, pereil Mo.
4 U I, terletak didesa Suraberedjo-kulon, ketjamatan Hgu-*
nut* kabupaten Tulungagung, dengan batas2-n;ja jan^ aebelah: 
Utara ; desa Puloaari,
Timur : tanah pekarangan Pairin dan Samoeri,

i

Selatan : d^alan desa,
Bcirat ; tanah pekarangan Trimah;

oebidang tnnah pekarangan luan 160 ru persegi, pereil 51o.3 
I) I, terletak didesa Sumberedjo-kulon! ketjaraatan Hgunut, 
Kabupaten Tulungagung, dengan batas2-nja jang aebelah;
Utara : dfoilan deea,
Timur : djalan desa,
Selatan : tanah pekarangan Suhadak dan K^ono,

Bnrat : tanah ptkaran^an pak Sad^i;
sebuah rumah bale, balun^an kaju glugu, atap gentirjg* din** 
ding bafebu, bentuk srfctong;

oebm*h rumah pawon (dapur), balungan kaju djati tjsjmpur 
kaju tahun, atap genting, dinding barabu, bentuk arotong; 

ma»ing2 berdiri diatas ttnah pekarangan pada dictum putus-
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an nomor 3 diatas, adalah merupskan harta pcninggalan 
Jang berupa gono-gini dari almarhum Saiman/Taritnah ter
sebut diatas Jang belum dibagi waris* ,

5 . Menghukttm Tergugat ke- 1 dari ke-2 untuk meuinggalkan ba-
rang2 tersebut diatas dengan semua keluar^anja atau sia-
papun djuga Jang mendapat hak dari pad an j a atas barang?

I
tersebut diatas, dan selandjutnja raenjerahkan kepada Peng
gugat untuk selandjutnja terhadap:
barang sengketa bab A dibagi wario antara Penggugat de

ngan para Tergugat ke-3 s/d ke-5, dan barang2 sengketa 
bab B o/d t dibagi warie antara Penggugat dengan semua 

para Tergugat,
6 . Menetapkan, bahwa Penggugat, para Tergugat ke-3 s/d k0-5 

masing2 mendapat brgian: 1 /4 ceperempat) dari tanah asal 

sub A diatas?
Penggugat, para Tergugat ke-3 e/d ke-5 masing2 mendapatj 
1 / 4 (stper empat) baglan dari aeparo dari barang gono- 
gini sub B s/d £ diatas;
Tergugat ke-1 dan ke-2 mendapat: i (setongah) bagian dari 
separo dari barang gono-gini aub B s/d L diatas.

7 . Menetapkan, bahwa apabila pembagian berupa barang tidak 
mungkin dapat dilakaanakan, maka barang2 tersebut harus 

djdjual lelang dan uang pendapatannja dibagi mcnurut im- 
bangan pada dictum putusan nonor 6 diatas*

8. Menetapkan, bahwa pcmbeslahan lebih dahulu (coneervatoiF-
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beslag) pada tanggal 9 &ei 1968 So* 35/1968 Jang didjalan- 

kan oleh Sdr* ^oedioari, Wakil Panitera l'engadllan ftageri 

Tulungagung ata8 barang2 oengketa dalam perkara ini* ada

lah ojah menurut hukum.
Menghukum para Tergugat ke-1 dan ke-2 untuk roembajar ong- 
koe dalam perkara ini jang hingga kini direntjanakan se- 
djunlah Bp. 6 4 2 (enam ratus empat puluh dua rupiah), 
begitu pula para Tergugat lainnja djika membantah*

Demikian diputue pada hari ini? SSLASA. tan^al 22 
OKTOBER 1968» oleh kami Kj.Soegiarti, B.A* Hakim, dengan 
dibantu oleh Soepojo Romoaandjojo Panitera-penggantl dari 
Pen^adilan Negeri tsb* dinuka, putuaan raana seketika pada 
hari itu dju^a diumumkan oleh iiakim tsb. dengan hadirnja 
Panitera-pen^ganti dan kedua belah pihak.

Panitera-penggc^ti, H a k i'm,

ttd Meterai Meterai Heterai Keterai 
Tempel Tempel Teropel Tempel 
25 25 25 25
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