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Astrak
Perlindungan hukum bagi pemilik lahan yang dikuasai oleh orang lain yaitu dalam rangka
mewujudkan kepastian hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 undang-undang pokok agraria,
negara membuat pranata hukum yaitu berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang teknis
pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah
tersebut berlujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas tanah. Penerapan hukum bagi warga yang menggunakan lahan tanpa izin yang berhak atau
kuasanya adalah dengan upaya penyelesaian perkara-perkara yang timbui akibat pelaksanaan
penguasaan tanah/lahan (landreform) dibentuklah pengadilan landreform berdasarkan undang-
undang nomor 1 tahun 1964. Tetapi kenyataannya pengadilan ini tidak dapat bekerja secara efektif,
berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1970 pengadilan landreform ini dihapus. Apabila terjadi
sengketa yang berkenaan dengan landrefcrrm, maka penyelesaiannya dilakukan melalui:
1. Peradilan umum, berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1970 apabila sengketa itu

bersifat perdata dan pidana.
2. Aparat pelaksanaan landrefotm apabila mengenai sengketa adrninistrasi. Dan ancaman pidana

kurungan yang dapat diterapkan terdapat pada pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti
undang-undang nomor 51 tahun 1960.

Kata Kunci: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak

Abstract
Legal protection for owners o.f land held by others that in order to achieve legal certainty, then
under the provisions of Article l9 of the hasic agrarian law, the state made a legal order that is the
organization of the technical implementation of land registration stipttlated in Government
Regulation No. 24 of 1997 . the land registry aims to provide legal certainty and legal protection to
rights holders on the ground. Implementation of the law for the people who use the land without
their permission or their proxies are entitled to ef/brts to resolve the cases that arise .from the
implementation of land tenure / land (land reform) landrefornt court established by law rumtber I in
1964. But infact this court canwork 4/bctively, based on lav, l,ro. 7 1970 court re/brm is removed.
In the event of a dispute regarding the land reJbrm, the settlentent is done through;
1. The general Justice, based on Law No. l4 o/ 1970 when the dispttte is civil ctnd criminal.
2. Apparatus if the implementation o/'land refornt on aclntinistrative disputes.
And the threat o/' imprisonment that can be applierl contained in Article 6 parctgraph (l) a
government regulation in lieu oJ'law number 5l ol" 1960.

Keywords: Prohibition of Use oJ'Lund Without Permission Eligible
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A. Latar belakang
Dalam era pembangunan dewasa seperti

sekarang ini, tidak sedikit tanah yang digunakan
untuk menunjang pembangunan, tetapi tanah
yang tersedia terbatas sekali. banyak sekali ka-
sus-kasus hukum yang terjadi di lndonesia khu-
susnya masalah tanah, karena tanah merupakan
salah satu kebutuhan manusia yang sangat abso-

lute dan vital. Artinya kehidupan manusia dipe-
ngaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah.

Apalagi sekarang masih banyak masyarakat
yang tidak mengerti mengenai hukum yang me-
ngatur tentang tanah yang ada seperti saat ini.

Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimi-
liki, dikuasai dan digunakan secara bebas oleh
manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara se-

laku penguasa hak secara umum yang diatur ne-

gara dalam undang-undang pokok agraria. Oleh
karena itu negara memiliki hak untuk mengatur
keberadaan, kepemilikan dan pemanfaatan ta-

nah. Pengaturan dan pengelolaan tanah oleh ne-

gara, dimungkinkan antar negara yang satu de-

ngan negarayang lain memiliki perbedaan. Me-
lihat sejarah kepemilikan tanah di negara Repu-
blik Indonesia sejak penjajahan, maka dikenal
adanya hak milik atas tanah yang juga disebut
dengan hak eigendom (eigendomrecht) yang
tunduk pada hukum barat, yakni hukum eropa
yang berlaku di lndonesia, sedangkan di sisi lain
sebelum penjajahan, hanya ada hak milik atas

tanah berdasarkan hukum adat Indonesia. De-
ngan demikian sepanjang sejarah penjajahan,
hanya ada dualisme hu,l<sm agraria dan juga
dualisme hukum perdata. Pada tahun 1960 de-
ngan dibentuknya Undang-Undang Hukum Ag-
raria Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Peraturan
Dasar Agraria, yang dikenal juga sebagai Un-
dang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pe-

merintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pen-

daftaran Tanah (L.N 1961 nomor 28) maka ke-
beradaan hak eigendom yang diterapkan di In-
donesia selama masa penjajahan belanda diha-
puskan, meskipun hukum agraria nasional yang
dibentuk tersebut masih bersifat pluralistik, ka-
rena yang dijadikan landasan adalah hukum adat

yang bersifat pluralistis.'
Hak menguasai dari negara termaksud da-

lam Pasal 2 ayat (1) memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan perun-
tukan, penggunaan, persediaan dan pe-
meliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antaraorang-orang de-
ngan bumi, air, danruang angkasa.

Sedangkan macam-macam hak atas tanah
yang dapat dikuasai oleh subyek hukum, baik
perorangan maupun badan hukum berdasarkan
Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria,
menyatakan'. "atas dasar hak menguasai dari
negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya mqcam-macam hak atas per-
mukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orong, baik sendiri maupun bersama-sama de-
ngan orang-orang lain serta badan-badan hu-
kum".z

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewe-
nang yang dipunyai oleh pemegang hak atas ta-
nah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu :3

1. Wewenangumum
Wewenang yang bersifat umum, yaitu
pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang untuk menggunakan tanah-
nya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan
ruang yang ada diatasnya sekedar diper-
lukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah
itu dalam batas-batas menurut Undang-
Undang Pokok Agraria dan perafuran-
peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

2. Wewenang khusus
Wewenang yang bersifat khusus, yaitu
pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang untuk menggunakan tanah-

' J. Andy llartanto, Hukum Pertanahan Karokteristik Jual
Beli Tanah Yang Belum Terda/iar Hak Atct,:; 'fanaltnya,

Laksbang .Tustitia, Surabaya, 2013, hhn.13.

' Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratu-
ran Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3 Soedikno Mertokusumo, Ilukunt Dan Politik Agraria,
Karunika-t-Iniversitas'Ierbuka. Jakarta" i 99 8. hhn. 45.
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nya sesuai dengan macam hak atas ta-
nahnya, misalnya wewenang pada tanah
hak milik adalah dapat digunakan untuk
kepentingan pertanian danl atat mendiri-
kan bangunan, wewenang pada tanah
hak guna bangunan adalah mengguna-
kan tanah hanya untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan atas tanah yang
bukan miliknya, wewenang pada tanah
hak guna usaha adalah menggunakan ha-
nya untuk kepentingan usaha dibidang
pertanian, perikanan, peternakan, dan
perkebunan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Lara-
ngan Pemakaian Tanah Tanpa lzinYangBerhak
Atau Kuasanya dikeluarkan atas pertimbangan :

a. Bahwa oleh kepala staf angkatan darat
selaku penguasa perang pusat untuk dae-
rah angkatan darat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7411957 Tentang "Kea-
daan Bahaya" (Lembaran Negara Tahun
1957 Nomor 16) Telah Dikeluarkan Pe-
raturan Penguasa Perang Pusat Nomor
Prt/Peperpu/01 1/1958 Tentang "Lara-
ngan Pemakaian Tanah Tanpa lzinYang
Berhak Atau Kuasafiya", yang kemudian
ditambah dan diubah dengan Peraturan
Penguasa Perang Pusat Nomor PrtlPe-
perpul}4ll1959;
Bahwa berhubung dengan ketentuan da-
lam Pasal 61 Peraturan Emerintah Peng-
ganli Undang-Undang Nomor 23 T1959
Tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 139) jo. Pe-
raturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 22 Tahtn 1960 (Lemba-
ran Negara Tahun1960 Nomor 66) wak-
tu berlakunya peraturan-peraturan pe-
nguasa perang pusat tersebut akan ber-
akhir pada tanggal 16 desember 1960;
Bahwa dewasa ini perlindungan tanah-
ta-nah terhadap pemakaian tanpa izin
yang berhak atau kuasanya yang sah ma-
sih perlu dilangsungkan. Lagi pula ada
penguasa-penguasa yarLg bersangkutan
masih perlu dasar hukum bagi tindakan-
tindakannya untuk menyelesaikan pema-
kaian tanah demikian itu;

DerryAnglingK/Andes

d. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam ordo-
nansi "onrechtmatigeocutpatie van
gronden" (stctatsblad 1948 nomor 110)
Dan Undang-Undang Damrat Nomor 8
Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun
i954 Nomor 65) Serta Undqang-Undang
Darurat Nomor i Tahun 1956 (Lemba-
ran Negara Tahun 1956 Nomor 45) ka-
rena berbagai pertimbangan tidak dapat
dipakai lagi;

e. Bahwa berhubung dengan hal-hal terse-
but diatas dan mengingat sifat masalah-
nya sebaiknya soal termaksud sekarang
diatur dalam bentuk peraturan pemn-
dang-undangan biasa;

f. Bahwa karena keadaan yang memaksa
soal tersebut diatur dengan peraturan pe-
merintah pengganti undang-undang.a

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintalr
Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tan-
pa lzin yang berhak maupun kuasanya yang sah
adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat dian-
cam dengan hukuman pidana kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-ba-
nyaknya Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagaima-
na diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nornor 5l Tahun
1960. Adapun tindakan yang dapat dipidana se-
suai dengan Pasal 6 Peraturan Pernerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960
adalah :

a. Barang slapa yang memakai tanah tanpa
izh yang berhak atau kuasanya yang
sah, dengan ketentuan, bahwa jika rne-
ngenai tanah-tanah perkebunan dan hu-
tan dikecualikan mereka yang akan dise-
lesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

b. Barangsiapa mengganggu yang berhak
atau kuasanya yang sah didalam meng-
gunakan haknya atas suatu bidang tanah;

c. Barangsaiapa menga.jak, menyuruh,
membujuk atau menganjurkan dengan
lisan atau tulisan untuk melakukan per-
buatan vang dimaksud dalarn Pasal 2
atau hurufb dari ayat (1) pasal ini;

d. Baranrsiapa yang memberikan bantuan

a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No-
mor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah
Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

b.

c.
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dengan cara apapun juga untuk melaku-
kan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau
huruf b dari ayat (l)pasal ini.5

Tertarik akan masalah larangan pemakai-
an tarlah tanpa izin yang berhak atau kuasanya,
maka penulis tertarik pula untuk membahasnya

secara khusus kedalam suatu tulisan dengan me-
ngambil judul: "Implementasi Pasal 2 Peratu-
ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak
Atau Kuasanya".

B. Permasalahan
Berdasarkan dari latar belakang yang telah

diuraikan diatas, maka yang menjadi permasala-
han adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pemilik lahan
yang dikuasai oleh orang lain;

2. Penerapan hukum bagi warga yang
menggunakan lahan tanpa izin yang ber-
hak atau kuasanya.

C. Ruang lingkup
Dalam suatu fulisan ilmiah, perlu dilaku-

kan pembatasan dengan memberikan ruang ling-
kup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini
diperlukan untuk membatasi pembahasan se-

hingga lebih terfokus pada inti permasalahan
yang ada, dengan demikian diharapkan dalam
pembahasannya tidak akan keluar jauh dari apa
yang hendak dicapai pada akhir penulisan, yaitu
terjawabnya semua permasalahafi ya{rg ada yai-
tu dalam kaitannya dengan masalah larangan
pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau
kuasanya.

Memahami akan hal tersebut diatas, maka
dalam tulisan ini akan dilakukan pembatasan
dengan memberikan ruang lingkup penulisan
hanya pada pembahasan mengenai perlindungan
hukum bagi pemilik lahan yang dikuasai oleh
orang lain dan penerapan hukum bagi warga si-
pil yang menggunakan lahan tanpa izin yang
berhak atau kuasanya, tanpa menutup kemung-
kinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada

kaitanrrya dengan skripsi ini, yang dirumuskan
dalam permas alahannya.

5lbid htmj.
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D. Metodologi
Sejalan dengan tujuan dan manfaat peneli-

tian, maka penelitian terhadap permasalahan di-
atas merupakan penelitian terhadap permasala-
han diatas merupakan penelitian hukum nonna-
tif yaitu penelitian yang menggunakan data
yang bersifat deskriptif yang menggambarkan
dan menguraikan secara sistematis semua per-
masalahan, sehingga tidak termaksud untuk me-
nguji hipotesa.

Sumber data yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan penelitian ini yang berupa bahan hukum
primer yaitu peraturan perundang-undangan dan
bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku.

E. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik
Lahan Yang Dikuasai Oleh Orang Lain
1. Pengertian singkat tentang perlindungan

hukum
Perlindungan hukum mengandung 2

pengertian, yaitu:
- Perlindungan hukum yang diberikan

kepada seseorang atau individu dan/
atau kelompok berkaitan dengan tin-
dakan penguasa dalam hal ini peme-
rintah;

- Sebagai upaya untuk melindungi
atau mengamankan hak-hak seseo-
rang atau individu dan/atat kelom-
pok masyarakat terhadap gangguan
dari seseorang atau individu atau ke-
lompok yang lain.

Ditinjau dari fungsinya, perlindungan
hukum terbagi atas:

- Perlindungan hukum secara vertikal
yaitu bentuk perlindungan hukum
yang diberikan kepada setiap indivi-
du atau kelompok dari tindakan yang
dilakukan oleh alat kekuasaan negara
atau pemerintah;

- Perlindungan hukum secara horizon-
tal yaitu bentuk perlindungan yang
diberikan kepada setiap individu atau
kelompok lainnya.

Selanjutnya apabila ditinjau dari tuju-
annya, perlindungan hukum terbagi atas dua
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kategori;
- Perlindungan hukum preventif, yaitu

suatu perlindungan hukum yang ber-
tujuan untuk mencegah te{adinya
sengketa. Misalnya pemberian hak
bagi rakyat atau warga untuk menga-
jukan ata:u menyatakan keberatan
atau memberikan pendapat atas ke-
putusan pemerintah sebelum keputu-
san pemerintah ditetapkan secara de-
fenitif (final).

- Perlindungan hukum represif yaitu
perlindungan hukum yang bertujuan
untuk menyeleaikan sengketa. Misal-
nya memberikan hak bagi rakyat atau
warga untuk mengajukan tuntutan
hak atau ganti rugi melalui sarana
lembaga peradilan.6

2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas tanah

Pemberian hak atas tanah oleh negara
kepada perseorangan atalu sekelompok ma-
syarakat ata:u badan hukum untuk menggu-
nakan atau memanfaatkan tanah tidak lain
adalah bertujuan untuk menciptakan hubu-
ngan hukum konkrit antara pengguna tanah
dengan tanah yang bersangkutan. Tercipta-
nya hubungan hukum konkrit tersebut ber-
dampak pada penguasaan tanah secara legal
bersangkutan untuk mempertahankannya.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu perangkat
atau instrumen hukum yang berfujuan mem-
berikan perlindungan hukum kepada peme-
gang hak atas tanah yang bersangkutan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum
bagi pemegang hak atas tanah yaitu dengan
memberikan jaminan kepastian hukum (ke-
pastian hak) bagi pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan. Hal ini sudah barang
tentu sejalan dengan tujuan hukum yaitu un-
tuk menciptakan kepastian hukum (recht ze-
kerheid), disamping keadilan dan kemanfaa-
tan. Tujuan hukum adalah untuk memberi-
kan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan
bagi setiap orang. Apabila terjadi pelangga-
ran yang menimbulkan kerugian, maka ha-
rus dilakukan upaya penegakkan hukum un-

5 Philippus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Ralryat
Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hlm.4"
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tuk memulihkan keadaan (restitution in in-
tegrum).7

Dalam rangka mewujudkan kepastian
hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal
19 Undang-Undang Pokok Agraria, negara
membuat pranata hukum yaitu berupa pe-
nyelenggaraan pendaftaran tanah yang tek-
nis pelaksanaannya diatur dalam peraturan
Pemerintah Nornor 24 Tahw 1997. penye-
lenggaruan pendaftaraan tanah dilakukan
oleh pemerintah. Badan pertanahan nasional
dan pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh
kepala kantor pertanahan ditingkat kabupa-
tenlkota dimana letak obyek tanah itu bera-
da.

Pendaftaran tanah tersebut bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak
atas tanah. Disamping itu juga untuk mem-
berikan informasi kepada pihak yang berke-
pentingan, termasuk pemerintah, agar dapat
dengan mudah memperoleh data yang diper-
lukan berkaitan dengan tanah guna menga-
dakan perbuatan hukum mengenai tanah.
Adapun tujuan lain adalah terselenggaranya
tertib administrasi pertanahan, sehingga me-
mudahkan dalam merumuskan kebijakan di
bidang pertanahan.s

Secara singkat, dari kegiatan pendafta-
ran tanah ini menghasilkan data fisik dan da-
ta yuridis. Yang dimaksud data fisik adalah
data yang memuat keterangan letak, batas,
luas bidang tanah termasuk keterangan me-
ngenai keadaan-keadaan atau kondisi diatas
tanah tersebut. Data yuridis adalah data yang
memuat keterangan mengenai stafus hukum,
status kepemilikan (pemegang hak) dan hal-
hal lain yang membebani tanah tersebut. Da-
ta fisik dan data yuridis tersebut dibukukan
dalam buku tanah yang selanjutnya diterbit-
kan sertifikat sebagai tanda bukti hak bagi
yang bersangkutan yang fiarnanya tercanfum
dalam buku tanah dan sertifikat tersebut. (vi-
de Pasal 31 Dan Pasal 32 Ayat(l) Peraturan
Pemerintah Nomor 24Tahun 1997).

Selain diisyaratkan adanyaitikat baik

' Sudikno Mertokusumo. Mengenal lfuktrm (Suatu pe-
ngantor) , Liberty,, Yogvakarta, 1999, Hlm. 7 6.8 A.P Parlindungan. Penclaftaran Tancrh cli Inclonesia,
Alumni. banduns. 1009. hlrn. 9
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. dari pemegang hak atas tanah, sertifikat hak
atas tanah merupakan dasar utntuk menguji
(toetsingground) apakah seseorang atau ke-
lompok atau badan hukum menguasai tanah

secara legal. Apabila pemegang hak atas ta-

nah memiliki sertifikat hak atas tanah ter-
sebut, maka sudah sepatutnya dan kewajiban
bagi negara melalui instansi penegak hukum
untuk memberikan perlindungan hukum
yang layak bagi pemegang hak yang ber-
sangkutan. Dengan jaminan kepastian hu-
kum dalam bentuk pemberian sertifikat tan-
da bukti hak tersebut, maka akan dapat

memberikan perlindungan hukum bagi se-

tiap pemegang hak atas tanah.

3. Dasar hukum pendaftaran tanah
Yang menjadi dasar hukum pendafta-

ran tanah di lndonesia adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

11960 (UUPA), Pasal 19,23,32,darr
38.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Ta-
hun 1961 Tentang Pendaftaran Ta-
nah, Yang Diganti Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahm 1997
Tentang Pendaftaran Tanah. Hal Ini
Akan Diuraikan Sebagaia Berikut:
1. Pendaftaran tanah menurut ke-

tentuan UUPA
Pasal 19 ayat (1) UUPA menen-

- tukan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum oleh pemerin-
tah diadakan pendaftaran tanah
di seluruh wilayah Republik In-
donesia menurut ketentuan-ke-
tentuan yang diatur dengan pera-
turan pemerintah. Pasal 19 ayat
(2) menentukan pendaftararr ta-
nah tersebut meliputi:
a. Pengukuran, pemetaan, dan

. pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas ta-

turan Pemerintah Nomor 24 Ta-
hun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 merupakan peraturan
pelakasanaan dari Pasal 19 UU-
PA tentang pendaftaran tanah se-

bagai pengganti Peraturan Peme-
rintah Nomor 10 Tahun 1961

Tentang Pendaftaran Tanah, da-
lam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahtn 1997 ini diatur hal-hal
sebagai berikut.
a) Asas dan tujuan pendaftaran

tanah;
b) Penyelenggaraan dan pelak-

sana pendaftaran tanah;
c) Obyek pndaftaran tanah;
d) Satuan wilayah tata usaha

pendaftaran tanah;
e) Pelaksanaan pendaftaran ta-

nah untuk pertama kali;
0 Pengumpulan dan pengelola-

andata fisik dan data yuridis;
g) Pembuktian dan hak pembu-

kuannya;
h) Penerbitam sertifikat;
i) Penyajian data fisik dan data

yuridis;
j) Penyimpanan daftar umum

dan dokumen ;

k) Penaftaran peralihan dan
pembebanan hak;

D Pendaftaran perubahan dan
pendaftaran tanah lainnya;

m) Penerbitan serti[ikat peng-
ganti;

n) Biaya pendaftaran tanah;
o) Sanksi hukum;
p) Ketentuanperalihan;
q) Ketentuan penutup.e

4. Tujuan pendaftaran tanah
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana

nah dan peralihan hak-hak dimaksud Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerin-
tersebut; tah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai

c. Pemberian surat-surat tanda berikut:I0
bukti hak yang berlaku seba- 1. Untuk memberikan kepastian dan

gai alat pembuktian yang
kuat. e H.M Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Ja-
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perlindungan hukum kepada peme-
gang hak atas sebidang tanah, satuan
rumah susun, dan hak-hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai peme-
gang hak yang berangkutan, untuk
itu kepada pemegang hak diberikan
sertipikat.

2. Untuk menyediakan informasi kepa-
da pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan
mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan per-
buatan hukum mengenai bidang-bi-
dang tanah dan satuan-safuan rumah
susun yang sudah terdaftar. Untuk
melaksanakan fungsi informasi terse-
but, data fisik dan yuridis dan sebi-
dang tanah dan satuan rumah susun
yang terdaftar terbuka untuk umum.

3. Untuk terselenggaranya tertib admi-
nistrasi pertanahan
Dengan demikian, maka tujuan pen-
daftaran tanah adalah menjamin ke-
pastian hukum hak-hak atas tanah.
Jaminan kepastian hukum hak-hak
atas tanah tersebut meliputi:
a. Kepastian hukum atas obyek se-

bidang tanah nya, yaitu letak bi-
dang tanah, letak batas-batas dan
luasnya (obyek hak);

b. Kepastian hukum atas subyek
haknya, yaitu siapa yang menjadi
pemiliknya (subyek hak) dan ;

c. Kepastian hukum atas jenis hak
atas tanahnya.

Guna menjamin kepastian hukum hak-
hak atas tanah, maka pendaftaran tanah ha-
rus meliputi dua kegiatan yaitu:

a. Kadaster hak, yaitu kegiatan pengu-
kuran dan pemetaan bidang-bidang
tanah hak dan pendaftaran bidang-
bidang tanah tersebut dalam daffta-
daftar tanah. Bidang-bidang tanah
hak adalah bidang-bidang tanah yang
miliki orang atau bdang hukum
dengan suatu hak;

b. Pendafataran hak, yaitu kegiatan
pendaftaran hak-hak dalam daftar

Derry Angling K/Andes

buku tanah atas pemegang haknya.

2. Penerapan Hukum Bagi Warga yang
Menggunakan Lahan Tanpa Izin yang
Berhak Atau Kuasanya

Untuk menyelesaikan perkara-perkara
yang timbul akibat pelaksanaan penguasaan ta-
nah/lahan (landreform) dibentuklah pengadilan
landreform berdasarkan Undang-Undang No-
mor 1 Tahun 1964.Tetapi kenyataannyapenga-
dilan ini tidak dapat bekerja secara efektif, ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahw 1970
Pengadilan Landreform ini dihapus. Apabila ter-
jadi sengketa yang berkenaan dengan landre-
-fo r*, maka penyelesaiannya dilakukan melalui :

l. Peradilan umum, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 apablla
sengketa itu bersifat perdata dan pidana

2. Aparat pelaksanaan landreform apablla
mengenai sengketa administrasi. 1 I

Didalam Pasal 3, 4, 5, Dan 6 Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor
51 Tahun 1960 , telah dijelaskan hal-hal yang
dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa
dan menerapkan hukum bagi yang mengguna-
kan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya
adalah:

a. Pasal 3 ayat (1) dan (2)
- Penguasa daerah dapat mengambil

tindakan{indakan untuk menyelesai-
kan pemakaian tanah yang bukan
perkebunan dan bukan hutan tanpa
izin yang berhak atau kuasanya yang
sah, yang ada didaerahnya masing-
masing pada suatu waktu.

- Penyeleaian tersebut pada ayat (1)
pasal ini diadakan dengan memper-
hatikan rencana peruntukan dan
penggunaan tanah yang bersangku-
tan.

b. Pasal4 ayat (1) danQ)
- Dalam rangka menyelesaikan pema-

kaian tanah sebagai yang dimaksud-
kan dalam pasal 3, maka penguasa
daerah dapat memerintahkan kepada
yang memakainya untuk mengosong-
kan tanah yang bersangkutan dengan

" H.M Atba. op.cit. hlm. 36
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segala barang dan orang Yang mene-

rima hak dari padanya.

- Jika setelah berlakunya tenggang
waktunya yang ditentukan dalam pe-

rintah pengosongan tersebut Pada
ayat (1) pasal ini pada peri ntah itu
belum dipenuhi oleh yang bersang-

kutan, maka penguasa daerah atau

pejabat yang diberi perintah olehnya
melakukan pengosongan itu atas bia-
ya pemakai tanah itu sendiri.

Pasal 5 ayat (l), (2), (3), dan (4)

- Pemakaian tanah-tanah perkebunan

dan hutan yang menurut Undang-Un-
dang Darurat Nomor 8 Tahun 1954
(Lembaran Negara 1954 Nomor 65)
jo. Undang-Undang Danxat Nomor
1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Ta-
hun 1956 Nomor 45) harus diselesai-
kan, dan yang pada tanggal mulai
berlakunya peraturan pemerintah
pengganti undang-undang ini belum
diselesaikan menurut ketentuan-ke-
tentuan dalam undang-undang daru-
rat tersebut, selanjutnya akan disele-
saikan menurut ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan oleh menteri agraria,
setelah mendengar menteri pertanian.

- Dengan tidak mengurangi berlaku-
nya ketentuan dalam ayat (1) pasal

ini, maka Menteri Agraria dengan

mendengar menteri pertanian, dapat
pula mengambil tindakan-tindakan
untuk menyelesaikan pemakaiart ta-
nah-tanah perkebunan dan hutan tan-
pa izin yang berhak atau kuasanya
yang sah, yang dimulai sejak tanggal
12 juni 1954.

- Didalam rangka menyelesaikan pe-

makai an tarah-tanah p erkebunan dan
hutan itu menteri agrafia dan instansi
yang ditunjuknya mempunyai wewe-
nang pula sebagai yang dimaksud
dalam pasal 4.

- Didalam menggunakan wewenang-
nya sebagai yang dimaksud dalam
pasal ini, maka mengenai penyele-
saian pemakaian tanah-tanah perke-
bunan Menteri Agraria harus mem-
perhatikan kepentingan rukyat pema-

kai tanah yang bersangkutan, kepen-
tingan penduduk lainnya didaerah
tempat letaknya perusahaan kebun
dan luas tanah yang diperlukan peru-
sahaan itu untuk menyelenggarakan
usahanya, dengan ketentuan bahwa
terlebih dahulu harus diusahakan ter-
capainya penyelesaian dengan jalan
musyawarah dengan pihak-pihak
yang bersangkutan.

d. Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3)
- Dengan tidak mengurangi berlaku-

nya ketentuan Pasal 3,4, dan 5, ma-
ka dapat dipidana dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan dan/atat denda sebanyak-ba-
nyaknya Rp. 5.000,- 9lima ribu rupi-
ah);
a. Barangsiapa memakai tanah tan-

pa izin yang berhak atau kuasa-
nya yang sah, dengan ketentuan.
Bahwa jika mengenai tanah-ta-
nah perkebunan dan hutan dike-
cualikan mereka yang akan dise-
lesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

b. Barangsiapa yang mengganggu
yang berhak atau kuasanya yang
sah didalam menggunakan hak-
nya atas suatu bidang tanah;

c. Barangsiapa menyuruh, menga-
jak, membujuk, atau menganjur-
kan dengan lisam atau tulisan un-
tuk melakukan perbuatan yang
dimaksud dalam pasal2 atau hu-
ruf b dari ayat (1) pasal ini;

d. Barangsiapa memberi bantuan
dengan cara apapun juga untuk
melakukan perbuatan tersebut pa-
da pasal 2 atau huruf b dari ayat
(1) pasal ini.

- Ketenfuan-ketentuan mengenai pe-
nyelesaian yang diadakan oleh Men-
teri Agraria dan penguasa daerah se-

bagai yang dimaksud dalam pasal-
pasal3 dan 5 dapat memuat ancaman
pidana dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap

siapa yang melanggar atau tidak me-
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menuhinya.
- tindak pidana tersebut dalam pasal

ini adalah p elanggar an.r 
2

F. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab terda-

hulu terutama yang bersangkutan dengan per-
masalahan, dapat ditarik keesimpulan dan saran-
saran sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum bagi pemilik lahan
yang dikuasai oleh orang lain yaitu da-
lam rangka mewujudkan kepastian hu-
kum, maka berdasarkan ketentuan pasal
1 9 undang-undang pokok agraia, negara
membuat pranata hukum yaitu berupa
penyelengg araafi pendaftaran tanah yang
teknis pelaksanaannya diatur dalam Pe-
raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997. Pendaftaran tanah tersebut bertu-
juan untuk memberikan kepastian hu-
kum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah.

2. Penerapan hukum bagi warga yang
menggunakan lahan tanpa izin yang ber-

12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Derry Angling K,/ Andes

hak atau kuasanya adalah dengan upaya
penyelesaian perkara-perkara yang tim-
bul akibat pelaksanaan penguasaan tanah
/lahan (landreform) dibentuklah penga-
dilan landr"form berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1964. Tetapi
kenyataannya pengadilan ini tidak dapat
bekerja secara efektif berdasarkan Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 pe-
ngadilan landreform ini dihapus. Apabi-
la terjadi sengketa yang berkenaan de-
ngan landreform, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui:

3. Peradilan umum, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 apabila
sengketa itu bersifat perdata dan pidana.
4. Aparat pelaksanaan landreform apa-

bila mengenai sengketa administrasi.
Dan ancaman pidana kurungan yang
dapat diterapkan terdapat pada pasal
6 ayat (l) Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor
51 Tahun 1960.

51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah
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