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MOTTO

          
   
          
dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh
lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.1

1

Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2018.
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ABSTRAK
Masyarakat di Desa Pulau salak baru merupakan masyarakat yang mayoritasnya
sebagai penambang emas dan berkebun, khususnya dalam sektor perkebunan dan
pertambangan emas yang banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Pulau Salak Baru
ini adalah perkebunan Sayur dan bahan galian berupa Emas, dengan adanya tanah
perkebunan dan pertambangan ini, masyarakat tersebut dapat memenuhi
kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Dalam Hukum Pidana Islam untuk
membuka lahan perkebunan dan pertambangan tentu harus disertai dengan surat
tanah atau sertifikat tanah sebagai hak kepemilikan tanah bagi orang yang
membuka lahan perkebunan dan pertambangan tersebut, atau adanya akta jual beli
tanah antara pemilik dengan pembeli tanah atau lahan yang akan dijadikan tempat
perkebunan dan pertambangan tersebut. Dalam UUD 1945 Pasal 33 (3)
Disebutkan bahwa Bumi,Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Jadi bisa di ambil kesimpulan segala sesuatu yang dikuasai oleh Negara
harus mempunyai bukti kepemilikanya yang dibuat peraturan oleh pemerintah,
seperti Akta Tanah, Sertifikat Tanah dan Akta jual beli tanah. Apabila peraturan
yang dibuat tersebut tidak dipatuhi hal tersebut bisa di kategorikan melawan
hukum karena peraturan hukum nya sudah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana sitem penegakan hukum tentang pemalsuan surat
tanah dan bagaimana penyeselaian sengketa tanah di Desa Pulau Salak Baru
Kecamatan Batang Asai, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana tentang
penegakan Hukum pemalsuan surat tanah di Desa Pulau Salak Baru dan hasil
penelitian semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Pulau
Salak Baru Kecamatan Batang Asai dalam upaya memberi gambaran dan
kontribusi bahwa pemalsuan surat tanah dapat merugikan pemilik tanah dan bisa
dijatuhkan hukuman bagi yang memalsukan. Jenis penelitian yang digunakan
dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber
data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder data yang diperoleh
melalui kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif
yaitu menguraikan dan mengambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada,
kemudian penguraian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara deduktif.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemalsuan surat tanah di Desa
Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun bertentangan
dengan hukum karena merugikan orang lain dan bisa diberikan sanksi, karena
peraturanya sudah dijelaskan dalam UUD 1945, KUHP dan KUHPerdata, jadi
pemalsuan surat tanah ditinjau dari sudut pandanng hukum dan peraturan
pemerintah bertentangan dengan hukum atau melawan Hukum.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan
hidup, telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi
kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut
tidak mungkin dapat di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Oleh
karena itu bekerja sama dengan orang lain.1 Dalam memenuhi kebutuhan
hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari
berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada
aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak
kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus)
maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan surat
merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab
undang-undang hukum pidana (KUHP) 2. Menurut penyidik pelaku dijatuhkan
atau dikenakan sanksi Pidana Pemalsuan surat Pasal 263 Ayat (1) KUHP
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut
dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana
penjara paling lama enam tahun.”
Alasan penyidik menggunakan pasal tersebut di karenakan pelaku murni
membuat dan memalsukan surat tersebut tanpa ada campur tangan oleh pihak
atau pejabat yang berwenang, seperti pejabat PPAT. Dalam ayat dan hadist
juga di jelaskan tentang dilarangnya mengada-ngada terdapat dalam:

1

Suhrawadi, Lubis Dan Fardi Wajdi, Hukum Ekonomi Islami. (JakartaTimur:Sinar Grafik
Offset,2012),hlm.4.
2
Wawancara Dengan Bapak, Tarigan, S.H. Penyidik Polsek Batang Asai, Hari Selasa
Tanggal 22 September 2018 Bertempat Di Kantor Penyidik Polsek.
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1. Q.S An-Nahl 116

          
   
          
dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh
lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.3
2. Hadist

ِم ِْن كذبِ ع َّلِ متعمدًا فلْيتب َّوأِ م ْقعدهِ منِ النَّار
Barang siapa yang dusta padaku (atas namaku) dengan sengaja, maka
hendaklah menyiapkan tempatnya di dalam neraka, (HR. Bukhari, Muslim,
Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa‟i)

Maraknya kejahatan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi
masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut
terpacu karena para pelaku menginginkan cepat kaya dengan cara instan
dengan melanggar hukum dan salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi
adalah dengan melakukan pemalsuan surat dimana pemalsuan surat tersebut
sering kita mendengar adanya berita di internet , surat kabar maupun televise
mengenai uang palsu, sertifikat palsu , surat nikah palsu , memalsukan data
3

Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2018.
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ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta
pemalsuan tanda tangan.
Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar
baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan
mengalami kerugian baik materiil maupun non material dan bagi pelaku
kejahatan pemalsuan tersebut tujuan dilakukannya untuk mencari keuntungan
dirinya sendiri maupun orang lain.
Di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur
menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu
perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau sebaliknya
perusahaan membutuhkan kebenaran atas bukti surat yang dimiliki oleh
seseorang sekaligus tanda tangan seseorang sebagai bukti tertulis sebagai
lambang yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri.
Sebagai penanda pribadi sebagai contoh tanda tangan pada surat
penjamin yang dapat menerbitkan suatu perjanjian apabila tanda tangan pada
surat penjamin tersebut dipalsukan jelas akan menimbulkan kerugian baik itu
orang yang atas namanya tanda tangan dipalsukan, karena tidak pernah merasa
tanda tangan serta perusahaan yang membutuhkan surat penjamin dimana
dengan adanya bukti tanda tangan tersebut perusahaan akan mengeluarkan
suatu pembiayaan yang besar atas terbitnya perjanjian hutang dan bagi pelaku
kejahatan yang telah menggunakan tanda tangan palsu tersebut pada surat
penjamin akan mendapatkan keuntungan yang besar untuk dirinya sendiri
maupun orang lain seperti yang telah di sengaja dan direncanakan.

4

Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan
pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti – bukti surat
yang terdapat tanda tangan yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar
Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan
penyidikan atas pemalsuan tanda tangan4.
Desa Pulau Salak Baru Kec Batang Asai Kab Sarolangun mempunyai
penduduk yang cukup padat dan juga sistem adat istiadat masih di junjung
tingggi. sistem kepemilikan tanah yang turun-temurun, hal ini dapat
menimbulkan sering terjadi persengketaan tanah di akibatkan adanya salah
satu warga tidak lagi mempunyai tanah untuk membangun rumah. Ada juga
faktor lain yang menyebabkan maraknya sengketa tanah di daerah tersebut
terutama di desa pulau salak baru kecamatan batang asai kabupaten
sarolangun, yaitu di sebabkan oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI) 5.
Peti (pertambangan emas tanpa izin) merupakan salah satu fenomena
yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. pertambangan emas tanpa
izin ini juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, selain melakukan
pertambangan tanpa di sertai dengan surat izin peti juga bisa menimbulkan
tingkat kriminalitas, mulai dari perampokan, perampasan, pemalsuan surat
tanah, pencurian, penipuan, sampai dengan pembunuhan.
PETI (pertambangan emas tanpa izin) dapat menyebabkan kekurangan
tempat tinggal dan lahan lahan pertanian. Karena orang yang membuka lahan
pertambangan emas di daerah Batang Asai sering membuka lahan
4

Ibid
Wawancara Dengan Masyarakat Batang Asai, Hari Selasa Tanggal 22 Juli 2020 Di Desa
Pulau Salak.;
5

5

pertambangan dekat dengan pemukiman warga, lahan pertanian, perkebunan,
dan lahan-lahan kosong yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah
tetapi sudah digunakan untuk lahan pertambangan. Sehinggga sering terjadi
sengketa tanah karena orang mulai mengakui tanah yang bukan milik mereka.
Seperti 2 kasus pemalsuan surat tanah yang terdapat pada tahun 2017-2018 di
kecamatan Batang Asai, yaitu kasus perkara tanah antara ibu Sabaniah dengan
bapak Sapawi dan perkara tanah antara bapak Baharudin dengan bapak
Aristopo.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah di atas, maka
rumusan masalah proposal ini adalah:
1. Bagaimana penegakan hukum tentang Pemalsuan Surat Tanah Di Kecamatan
Batang Asai ?

2. Bagaimana kendala penegakan hukum pemalsuan surat tanah di
Kecamatan Batang Asai ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Batang Asai
dalam penyelesaian pemalsuan surat tanah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui sistem penegakan hukum tentang Pemalsuan Surat
Tanah Di Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun

6

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam mengatasi
penyelesaian sengketa pemalsuan surat tanah
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Secara teoritis. Mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat
tentang pemalsuan surat tanah secara baik dan benar.
b. Secara praktis. Sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir untuk
memperoleh gelar S.H pada fakultas syari‟ah UIN Sultan Thaha Saifuddin
Jambi.
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teori
Landasan berfikir dalam menganalisis, menelaah dan mengkaji serta
menjabarkan permasalahan yang di perlukan suatu rujukan dan konsep para
ahli atau pakar dalam bidang sesuai dengan masalah yang di teliti
Bertolak dari permasalahan yang di teliti tentang “ Penegakan Hukum
Pemalsuan Surat Tanah”. Maka teori yang dikembangkan dalam kerangka
berfikir ini adalah tentang penegakan hukum dari Laurence M. Friedman.
Laurence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya
penegakan hukum tergantung tiga unsur sisitem hukum, yakni struktur hukum
(struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum
(legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi
hukum

meliputi

perangkat

perundang-undangan dan budaya

hukum
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merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu
masyarakat.
2. Kerangka Konseptual
a. Tanah
1)

Pengertian Tanah
Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi.
Tanah adalah salah satu objek yang di atur oleh hukum agrarian6. Tanah yang
diatur oleh hukum agrarian itu bukan lah tanah dalam berbagai aspek nya,
akan tetapi tanah dari aspek yuridis nya yaitu yang berkaitan langsung dengan
hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana di
atur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan: “atas dasar hak
menguasai dari Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang
dapat diberikan pada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta dengan badan-badan
hukum.”7
Pengertian tanah menurut kamus besar bahasa Indonesia 1994 tanah
adalah:
a) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali
b) Keadaan bumi di suatu tempat
c) Permukaan bumi yang di beri batas

6

Roestandi Ardiwilaga (Raden), Hukum Agrarian Dan Teori Praktek, (Penerbit Masa Baru,
1962). Hlm 25.
7
Effendi Perangin, Hukum Agrarian Di Indonesia:Suatu Telaah Dari Sudut Pandang
Praktis Hukum,( Rajawali. Jakarta ,1989). hlm195.

8

d) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,cadas,napal
dan sebagainya)
Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,
sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan
bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang di
atur oleh hukum tanah tanah di berikan kepada dan dipuyai oleh orang-orang
dengan yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan di
manfaatkan.
Dalam hukum kebiasaan Inggris, pengertian tanah adalah permukaan
bumi, bebatuan yang berada dibawah tanah atau di atas permukaan,
didalamnya termasuk tumbuhan dan bangunan yang ada diatasnya.
Selanjutnya defenisi tanah dalam statute 205 (1) (ix) Law of Property Act
(undang-undang perumahan). Tanah meliputi lahan umum dan areal
pertambangan dan mineral. Bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah
hak bersama yang turun-temurun juga yang disewakan dan pasilitas lain yang
diwarisi dan kemudahan memperoleh hak, hak pribadi atau seuatu yang
menguntungkan yang dihasilkan dari tanah8.
Istilah tanah juga berasal dari kata land atau ground atau soil atau irth
(bahasa inggris), sementara itu, dalam bahasa belanda di sebut dengan aarde
atau groungebied atau land pengertian tanah dapat di baca dalam pasal 2 land
acquistion Act 1960 malaysia. Land means : “ Alienated Land Within the

8

Ibid
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Meaning of the State Land Law, land ocupied under customery raight and
land occupied in expectation of title”
Dalam definisi ini, tanah di lihat dari aspek penguasaannya. Tanah dari
aspek penguasaannya di bagi dua macam, yaitu:
a) Tanah yang di kuasai di bawah hak adat( hukum adat), dan
b) Tanah-tanah yang di kuasai dengan alas hak lainnya.
Martin Dixon menyajikan pengertian tanah. Tanah (land) adalah „‟
both the physical asset and the rights which the owner or other may enjoy in
or over it’’. Pengertian tanah dalam konsep ini, meliputi konsep tanah dari
aspek fisik dan aspek pemanfaatannya. Tanah dari aspek fisiknya merupakan
tanah, baik terdapat di dalam permukan bumi maupun yang terdapat di
atasnya. Tanah dari aspek pemanfataannya merupakan tanah yang dapat di
gunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau orang lain, baik terhadap hak-hak
yang terdapat di bawah maupun di atas tanah tersebut.
Pengertian lain tentang tanah di kemukakan oleh Maria R . Ruwiastuti.
Tanah adalah:‟‟ suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi
kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber
mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai perpangkalan
budaya dari kominitas yang bersangkutan‟‟ Konstruksi tanah dalam pengertian
ini adalah sama dengan wilayah (area).9
Wilayah secara terminologis, yaitu daerah (kekuasaan, pemerintahan,
pengawasan) atau lingkungan daerah (Provinsi, Kabupaten). Pengertian tanah

9

Supriadi, Hukum Agraria, ( Jakarta: Sinar Grafika,2010).hlm8-9.
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dalam konstruksi ini seolah-olah tanah erat kaitannya dengan wilayah
administratiif. Memang tanah itu ada yang berada di wilayah pedesaan atau
perkotaan.
Di samping itu, Maria R. Ruwiastuti mengemukakan ada dua fungsi
tanah, yaitu:
a) Potensi ekonomis
b) Potensi budaya
Potensi ekonomis merupakan potensi yang dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat yang berada di atas tanah tesebut.tanah itu dapat di
gunakan dan dikelola oleh pemiliknya.
Tanah yang berfungsi ekonomi, dapat berupa tanah:
a) Hutan
b) Sungai-sungai
c) Gunung
d) Sumber-sumber mineral
e) Lahan-lahan pertanian.
Tanah dari fungsi budaya merupakan bertemunya dua atau lebih
budaya dalam suatu masyarakat. Sehingga pada tanah itulah masyarakat
melakukan transaksi satu sama lain.
Apabila disintesiskan pengertian tanah, baik yang tercantum dalam
undang-undang atau pandangan yang dikemukakan oleh para ahli, maka
konsepsi tentang tanah dapat disarikan menjadi
a) Pengertian tanah dari aspek fisiknya
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b) Pengertian tanah dari aspek fungsi atau manfaatnya.
c) Pengertian tanah dari aspek penguasaannya
Dengan mengacu kepada tiga hal di atas, maka pengertian tanah dapat
dikemukakan sebagai berikut.
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Tanah adalah:‟‟ permukaan bumi yang dapat

dikuasai oleh Negara, masyarakat dan adat dan/atau perorangan dan/atau
badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis
dan budaya.‟‟
Dalam konstruksi ini, konsep tanah hanya dilihat pada lapisan atas
bumi, dan tidak termasuk bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Karena
bahan galian atau bahan tambang atau mineral itu telah diatur dalam act atau
undang-undang tesendiri. Penguasaan tanah oleh Negara dimaknakan sebagai
kewenangan Negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaaan dari tanah
tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarakat banyak. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum
adat dimaknakan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menenmpati dan
menggunakan tanah yang berasal.
Objek hukum tanah adalah penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi
2 bagian, atas tanah sebagai lembaga hukum, hak penguasaan atas tanah ini,
yaitu11:
a) Hak penguasaan, belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan
hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.
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B.F.Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia,(Jakarta:
Gunung Agung,2004),hlm.55
11
Ibid
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b) Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak
penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai
objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang
haknya.
Ada dua macam asas mengenai hubungan hukum antara pemegang hak
atas tanah dengan hak atas tanahnya, yaitu:
a) Asas assesie atau asas perlekatan, bahwa antara bangunan dan tanaman
yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah. Hak atas
tanah dengan sendirinya, karena hukum meliputi juga pemilikan bangunan
dan tanaman yang ada di atas tanah yang hakiki, kecuali kalau ada
kesepakatan lain dengan pihak yang pembangun atau penanamnya.
Perbuatan hukum juga bangunan dan tanaman yng ada di atasnya. Asas ini
tertuang dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 570 dan 571.
b) Asas

horizontale scheiding atau pemisahan horizontal, adalah bahwa

bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian
dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, perbuatan hukum mengenai
tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang
punya tanah yang ada di atasnya, jika perbuatan hukumnya dimaksudkan
meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal ini secara tegas harus
dinyatakan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum
yang bersangkutan.12

12
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UUPA hanya mengenal asas pemisahan horizontal horizontale
scheiding, bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan
merupakan satu kesatuan dengan tanah, akan tetapi terpisah satu dengan
yang lainnya. Pemegang hak atas tanah tidak selamanya adalah pemilik
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Tanah dapat dimiliki oleh
pemegang hak atas tanah tersebut, sedangkan bangunan atau tanaman
adalah dimiliki oleh orang lain. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak
dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang mempunyai
tanah. Jika perbuatan hukum tersebut meliputi juga bangunan dan tanaman
yang ada di atasnya, maka harus secara tegas dinyatakan dalam akta yang
membuktikan perbuatan hukum yang bersangkutan.
Perbuatan hukum yang dilakukan bisa hanya atas tanah saja,
sedangkan bangunan tidak termasuk dalam di dalamnya, sehingga bisa
dibongkar oleh pemiliknya atau dibiarkan dengan begitu saja. Sebaliknya
bisa saja perbuatan hukum tersebut hanya berobjek bangunan dan
tanamannya saja,sehingga bagi pembeli bangunan dan tanaman itu harus
memindahkan atau membongkar bangunan tersebut adalah prisip hukum
tanah adat yang berlku di masyarakat hukum adat, terutama masyarakat
hukum adat yang bertempat tinggal dipedesaan, di mana antara rumah
tanah terpisah, yaitu bagi masyarakat hukum adat yang menggunakan
rumah panggung.
Hukum tanah yang sebelum UUPA di wilayah Indonesia adalah
hukum tanah adat yang mengatur hak dan kewajiban, hubungan hukum,
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perbuatan hukum akibat hukum yang berobjek tanah. Hukum adat atas
tanah yang beragam macam dan coraknya, karena masing-masing wilayah
adat mempunyai hukum adatnya masing-masing yang mengatur tentang
tanah, yang dikenal dengan istilah pluralisme hukum adat tentang tanah.
Selain itu juga berlaku hukum tanah barat yang berdasrakan pada buku 11
KUH Perdata ( tentang benda, khusus mengenai tanah), dan agrarische
wet, agrarische besluit..13
c) Asas Hukum Pembentukan Hukum Agrarian (Pertanahan)
Dasar hukum pembentukan agraria nasional adalah UUD Negara
Republik Indonesia 1945 yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 yang
menentukan sebagai berikut:14 „‟ bumi, dan air, dan kekayaan alam yang
terkadung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat‟‟. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33 UUD
1945 menyatakan:‟‟ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam
bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara
dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan yang tertinggai yang diberikan
kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dari ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD1945 tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa:

13

Ibid
Sri Hajati,Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi.
(Surabaya:Program Pasca Sarjana Universias Air Langga), Hlm.4
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a. kekayaan Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikelola mencaapai kemakmuran rakyat:
b. Pengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikelola oleh Negara.
c. Tujuan pengelola bumi, air dan alam yang tekandung didalamnya untuk
sebesar-besarnya kemakmuan rakyat.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum
utama yang formal bagi pembentukan hukum agraria nasional UUPA yang
selanjutnya UUPA menjadi dasar hukum utama bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan yang mengatur persoalan bumi, air, ruang angkasa, dan
kekayaan alam yang terkandung didalamya.
2) Tujuan Hukum Agraria Nasional
Penjelasan umum angka 1 UUPA menjelaskan bahwa Negara
republic

Indonesia,

yang

tersusun

kehidupan

rakyatnya,

termasuk

perekonomiannya. Terutama masih bercorak tanah, bumi , air dan ruang
angkasa, sebagai karunia tuhan yang maha esa mempunyai fungsi yang amat
penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang
kita cita-citakan15. Dalam hukum tanah yang berlaku sekarang ini, yang
seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun
masyarakat yang adil dan makmur tersebut, bahkan sebaliknya, dalam banyak
hal justru merupakan penghambat dari pada tercapainya cita-cita di atas. Hal
itu disebabkan:
15
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a) Karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun
berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah penjajahan sebagian
lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan
rakyat dan Negara didalam melaksanakan pembangunan semesta dalam
rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini.
b) Karena sebagai akibat dari politik-politik hukum pemerintah jajahan
hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme yaitu dengan
berlakunya peraturan-peraturan dan hukum adat di samping peraturanperaturan dan yang didasarkan atas hukum barat, hal aman selain
menimbulkan berbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak
sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.
c) Karena bagi masyarakat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin
kepastian hukum.
Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang
nasional, yang akan menggantikan hukum yang berlaku sekarang ini, yang
tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia16.
Tujuan hukum tanah nasional dengan tujuan dari UUD Negara RI
tahun 1945 sebagai dasar hukum pembentukan UUPA, yakni „‟ melindungi
segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial‟‟.
16
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Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang dimaksudkan diatas,
maka dalam bidang agraria perlu mengadakan:
a) Kesatuan hukum agraria yang berlaku bagi selutuh rakyat Indonesia
b) Menyederhanakan hukum tanah, dan menghilangkan sifat dualisme.
c) Memberikan jaminan kepastian hukum dari apa yang menjadi hak seluruh
rakyat Indonesia.
Atas dasar tersebut maka di dalam peraturan dasar pokok tanah
nasional, yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1960 dirumuskan tujuan pokok
pembentukan UUPA sebagai berikut:
a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang
akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka
masyarakat yang adil dan makmur.
b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum tanah.
c) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi masyarakat.
Dari tujuan UUPA sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa UUPA
berlaku sebagai alat untuk mencapai kemakmuran serta kebahagiaanya dan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka setiap
warganegara wajib pula mengakui dan menghormati adanya hak-hak tersebut.
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Untuk mencapai salah satu tujuan dari UUPA yaitu kesatuan dan
kesederhanaan hukum, maka UUPA menghendaki adanya suatu konversi hakhak atas tanah, dari hak-hak atas tanah lama ke dalam hak-hak atas tanah yang
berdasarkan ketentuan UUPA17. Dengan pertimbangan bahwa di dalam
Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyat termasuk
perekonomiannya, terutama yang bercorak agraris sehingga bumi, air, dan
ruang angkasa sebagai karunia tuhan yang maha esa mempunyai fungsi yang
amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana yang di cita-citakan. Sehingga hukum agrarian yang ada sebelum
UUPA ternyata sebaliknya dan banyak hal justru merupakan penghambat
bagi tercapainya cita-cita tersebut karena: berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka dibentuk hukum agrarian yang dituangkan dalam
bentuk UUPA nasional yang besumberkan pda hukum adat.
3) Asas-Asas Hukum Agraria Nasional
Didalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar
pokok-pokok agrarian yang dikenal dengan UUPA menurut beberapa asas
pokok sebagai berikut18:
a) Asas kenasionalan, asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 1 UUPA yang
menentukan:‟‟bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari
seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia seluruh
bumi,air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
17
18
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didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang
maha esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional. Bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan
bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang versita abadi.
b) Asas kekuasaan Negara: asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 2 ayat 1, (2)
dan (3) UUPA yaitu antara lain dikatakan:‟‟ bahwa negara tidak perlu dan
tidak pada tempatnya sebagai pemilik tanah Negara sebagai organisasi
kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) pada tingkatan yang tertinggi untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
c) Asas pengakuan terhadap hak ulayat: asas ini tercermin didalam ketentuan
pasal 3 UUPA yang menentukan‟‟ bahwa ulayat dari ketentuan-ketentuan
hukum adat, akan menundukkan hak pada tempat yang sewajarnya dengan
syarat bahwa hak ulayat tersebut sepanjang kenyataannya masih ada dan harus
sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara serta tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
d) Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial: asas ini tercermin dalam
ketentuan pasal 6 UUPA yang menentukan bahwa” semua hak atas tanah
berfungsi sosial”dari ketentuan ini berarti bahwa hak atas tanah apa pun yang
ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan
dipergunakan (tidak dapat dipergunakan ) semata-mata untuk kepentingan
pribadinya.
Dalam beberapa decade terakhir ini banyak sekali perbuatan-perbuatan
pemalsuan ( forgery) terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen yang
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berkaitan dengan bisnis. Perbuatan-perbuatan pemalsuan surat itu telah sangat
merusak iklim bisnis di Indonesia, dalam KUH pidana memang telah terdapat
bab khusus, yaitu Bab XII

yang mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan

pemalsuan surat, tetapi ketentuan tersebut sifatnya masih sangat umum.
Haruslah kita sikapi dengan benar bahwa akibat pemalsuan surat atau
dokumen jenis tertentu sangat berbeda dengan akibat pemalsuan surat atau
dokumen jenis lainnya.misalnya saja, besar dan luas akibat pemalsuan surat
suatu commercial paper yaitu salah satu surat utang yang tidak negotiable.
Akibat pemalsuan sertifikat tanah berbeda berbeda sekali dengan pemalsuan
surat BPKB mobil.
Indonesia

memiliki

ketentuan-ketentuan

pidana

khusus

yang

berkenaan dengan pemalsuan surat atau dokumen yang dipalsukan yang
merupakan lex specialis di luar KUH pidana. Ketentuan-ketentuan pidana
tersebut dapat di atur atau dimasukkan didalam berbagai undangan-undangan
yang mengatur kegiatan bisnis yang terkait, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari. Misalnya ketentuan pidana mengenai pemalsuan
asuransi diatur dalam undang-undang asuransi, pemalsuan dokumen-dokumen
perbankkan, seperti surat keterangan bank, garansi bank, buku tabungan,
diatur di dalam unang-undang perbankkan.
Apabila nantinya RUU tentang KUH pidana yang baru dibicarakan di
DPR dan diundangkan, apabila dikehendaki agar tidak tersebar di luar KUH
pidana, maka dapat saja berbagai ketentuan pidana yang menyangkut
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pemalsuan surat atau dokumen yang tersebar diberbagai undang-undang itu
dimasukkan ke dalam KUH pidana yang baru dengan mencabutnya dari
berbagai undang-undang yang bersangkutan.
Pemalsuan merupakan suatu bentuk kajahatan yang diatur dalam Bab
XII Buku KUH pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang
termasuk

pemalsuan

hanyalah

berupa

utlisan-tulisan

saja,

termasuk

didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUH pidana
s/d pasal 267 KUH pidana.
Tindak pidana yang sering tejadi ialah berkaitan dengan KUH pidana
pasal 263 KUH pidana ( membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan
pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan pasal 266 KUH pidana
(menyeluruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik)19:
Adapun pasal 263 KUH pidana berbunyi sebagai berikut:
a) Barang siapa membuat surat atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain mamakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun.
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b) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai
suatu surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian
surat itu dapat menimbulkan kerugian
Sedangkan pasal 264 KUH pidana berbunyi sebagai berikut:
a) Pemakain surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun,
jika dilakukan terhadap:
(1) Akta-akta otentik
(2) Surat hutang atau serifikat hutang dari suatu atau bagiannya atau pun dari
suatu lembaga umum
(3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
(4) Talon, tanah bukti divenden atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai
pengganti surat-surat itu
(5) Surat kredit atau surat yang diperuntukkan untuk diedarkan
(6) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika pemalsuan surat itu
dapat menimbulkan kerugian.
Sedangkan pasal 266 berbunyi sebagai berikut:
a) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam surat akta
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh
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akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,
diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
b) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu
dapat menimbulkan kerugian.
Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadapat suatu merupakan
salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum
pidana KUHP. Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan pihak merasa
dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu
tindak pidana berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan
sendiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu,
pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan
surat dan adakalanya juga pemalsuan tehadap materai dan merek
E) Tinjauan Pustaka
Tinjauan pusataka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu
(peneltian-penelitian lain). Terdapat penelitian judul skripsi yang berjudul:
Pertama, penegakan hukum tentang pemalsuan surat tanah di atur
dalam BAB XII buku II KUHP tentang pemalsuan surat, termasuk di
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dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat ( 1 ) KUHPidana
dikaitkan dengan pasal 385 ayat ( 1 ) KUHPidana
Kedua, Jurnal penyidikan tindak Pidana pemalsuan surat Akta Jual
Beli Tanah Di Wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru. Skripsi ini menjelaskan
tentang bagaimana tindak pidana yang terjadi di wilayah/ desa tersebut, yang
mengikut sertakan masyarakat dalam penegakan hukum tentang akta jual beli
tanah tersebut.
Ketiga, praktek jual beli tanah tanpa sertifikat menurut hukum islam
dan UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian.
Tujuannya mengajakan tentang bagaimana sistem jual beli tanah menurut
undang-undang dan hukum Islam.
Sedangkan penulisan skripsi ini membahas tentang penegakan hukum
pemalsuan surat tanah ( studi kasus Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun). Perbedaannya adalah penulis membahas tentang
upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengakkan hukum tentang perkara
pemalsuan surat tanah.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus yang dilakukan dengan cara
mengamati orang-orang dalam kondisi yang wajar yaitu dengan pendekatan
kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
mislnya, prilaku, pesepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan
dengan cara desktipsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan terangkat gambaran
mengenai kualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran peneliti tanpa tercemar
oleh pengukran formal. Studi kualitatif dengan pendekatan naturalistic
menuntut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Berdasarkan konsep
kerja tersebut, peneliti mengupayakan agar kehadiran peneliti tidak merubah
situasi dan perilaku orang yang diteliti.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa batasan yang tegas dalam
penelitian kualitatif lapangan dapat dilihat dari sisi sumber data, analisis data,
makna ( meaning ) sebuah data yang diperoleh, mengutamakan data langsung
dari lapangan dengan lebih mengutamakan observasi pertisipasi, wawancara,
dan dokumentasi, pendapat informan lebih diutamakan daripada pendapat
peneliti sendiri, kasus yang bertentangan dirivikasi sebagai temuan baru.
Karena dengan tiga instrument pengumpulan data ini, maka peneliti dapat

25

26

melaksanakan penelitian secara kualitatif dan dapat menuntaskan penelitiasn
secara maksimal.
Melalui pendekatan ini diharapkan temuan-temuan emfiris dapat
disekripsikan secara lebih rinci, jelas, dan akurat mengenai penegakan hukum
tentang pemalsuan surat tanah (studi kasus desa pulau salak baru kecamatan
batang asai, kabupaten sarolangun)
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Desktiptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah
suatu penomena dilapangan. Metode ini hanya memaparkan situasi atau
peristiwa. Menurut Soejono Soekanto, penelitian desktiptif adalah penelitian
yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan, atau gejala-gejala.
Berkaitan dengan penelitian yang mencoba menjelaskan pegekan hukum
tentang pemalsuan surat tanahdi kecamatan batang asai. Maka jenis penelitian
ini adalah jenis kualitatif. Metode ini ditekankan pada proses analisis yang
mana untuk memaparkan data untuk melihat penegakan hukum pemalsuan
surat tanah yang dilakukan oleh masyarakat.
C. Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yatu prosedur penelitian yang
menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau
kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berprilaku yang
dapat diamati
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D. Jenis Dan Sumber Data Penelitian
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atauobyek
yang dieliti. Yang menjadi sumber data primer adalah kepala desa,pemilik
tanah dan masyarakat setempat di desa Pulau Salak Baru Kec,Batang Asai.
Kab,Sarolangun.
b. Data Sekunder
yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain tidak langsung diperoleh peneliti
dari subyek penelitiannya. Berupa data yang diambil dari beberapa buku,
dokumen, dan wawancara dengan pemilik tanah dan dan kepala desa yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data
Sumber data adalah dari mana data diperoleh. Sedangkan sumber data
dalam penelitian ini terdiri dri orang dan dokumentasi meliputi: Kepala Desa,
Tokoh Agama, Tokoh Adat, Petani, Masyrakat, Tokoh masyarakat.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Mendapatkan informasi yang lengkap maka di perlukan metode sebagai
berikut:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas
fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data
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yang diperlukan dengan cara datang dan melihat dilapangan untuk
mendapatkan imformasi tentang penegakan hukum pemalsuan surat tanah di
desa pulau salak baru yang meliputi:
(1) Pemilik tanah atau lahan yang menjadi korban
(2) Petani disekitar lahan tersebut
(3) Masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut
b. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk
memperoleh imformasi daro orang yang diwawancarai tersebut. Wawancara
tidak terstruktur penulis gunakan instrument sebagai pelengkap observasi untuk
mengumpulkan data dari pemilik lahan, petani setempat, dan masyarakat di desa
pulau salak baru kecamatan batang asai kabupaten sarolangun, seperti:
(1) Bagaimana sistem penegakan hukum di desa pulau salak baru
(2) Apa kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan persengketaan di desa
pulau salak baru
(3) Apa solusi yang dilakukan oleh penegak hukum di desa pulau salak baru
dalam menyelesaikan persengketaan di desa tersebut
c. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau
variable-variabel yang merupakan catatan transkip, buku, surat kabar, majalah,
dan sebagainya. Dan dokumentasi adalah data primer yang diperoleh dari
dokumen pemerintah, serta dokumen lain yang mendukung data primer.
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Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrument utama untuk
memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan penegakan hukum
pemalsuan surat tanah di desa pulau salak baru, seperti:
(1) Histori dan denah
History artinya asal usul suatu daerah desa Sekamis, sedangkan Denah
adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat daerah tersebut.

(2) Profil, visi dan misi
Profil suatu gambaran secara garis besar tergantung dari segi mana
memandangnya. Visi yaitu tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin
dilakukan. Misi adalah langkah, bentuk atau cara serta bagimana untuk
mewujudkannya.
(3) Stuktur organisasi
Struktur organisasi di daerah sangat penting dan perlu digunakan, agar
mengetahui tentang siapa-siapa saja yang mengurus suatu daerah tersebut.
(4) Keadaan petani
Petani di suatu daerah tersebut baik itu petani karet atau kopi atau
petani lainnya mempunyai suatu kedaan tersendirinya di suatu daerahnya
tersebut.
(5) Keadaan masyarakat.
Keadaan yang berada di masyarakat tersebut, seperti keadaan sebagian
masyarakat yang miskin dan masyarakat yang kaya di daerah tersebut.
d. Metode analisi data
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Setelah pengumpulan data, maka data yang di peroleh terlebih dahulu
diseleseksi menurut kelompok variable-variabel tertentu dan analisis melalui
segi kualitatif, dengan teknik.
e. Analisis data berlangsung sejak awal penelitian hingga setelah kegiatan
pengumpulan data berakhir secara deskriptif dan kualitatif

F. Sistematika Penulisan
Rangkaian system penulisan ini terdiri dari empat bab, masing-masing
bab terperinci lagi dengan beberapa sub bab yang paling sering berhubungan
atara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah
sebagai berikut:
Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, baik
yang mencakup becground, pemikiran tentang tema yang dibahas, dengan sub
bab Latar Belakang Masalah. Inti untuk pokok permasalahan dalam
pembahasan di perlihatkan dalam Rumusan Masalah. Kemudian penulisan
suatu karya ilmiah tidak bisa dilepaskan dari kegunaannya bagi peneliti
akademik berikutnya, tujuan dan kegunaan penelitian perlu diungkap mejadi
suatu bab tersendiri. Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak adanya
perluasan masalah maka penulis perlu membatasi penelitian ini pada sub bab
Batasan Masalah. Serta agar mudah untuk dipahami maka terdapat sub bab
Kerangka Teori yag membahas mengenai pengertian jual beli. Serta penulis
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dirasakan perlu melakukan Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka merupakan
aktivitas

menelusuri

penelitian-penelitian

atau

tulisan

lampau

yang

mempunyai kaitan topic yang diangkat dalam tulisan ini. Tujuan dari
penulisan ini tidak lain adalah untuk melihat topic atau pembahasan utama
yang diangkat dalam tulisan saat ini belum perah dilakukan oleh penulis atau
peneliti sebelumnya, yang demikian akan terhindar dari asumsi duplikasi atau
plagiasi karya ilmiah.
Pembahasan di awal dengan bab I
Pembahasan di dalam Bab II
Pembahasan didalam Bab II dipaparkan mengenai persoalan teknik
atau metode dari landasan pijakan teori penulisan diulas dalam bab II Metode
Penelitian. Bab ini lebih banyak terkait dengan permasalahan metodologi,
yang menjadai pijakan dan pendekatan yang ditempuh penulis. Untuk
mengetahui dimana dan kapan waktu penelitian maka dalam penulisan perlu
adanya tempat dan waktu penelitian yang dibahas dalam sub bab tersendiri
yaitu Tempat dan waktu penelitian yang menjelaskan megenai kapan dan
waktu penelitian dan terdapat beberapa sub bab yang pembahasannya
tersendiri antara orang lain membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis
dan sumber data, teknik analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal
penelitian maka dalam penulisan perlu adanya data, teknik analisis data,
sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
Pembahasan di dalam Bab III
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Selanjutnya pada Bab III ini menjelaskan metode penelitian gambaran
umum Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun
Sejarah Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun, letak Geografis dan Monografis Desa Pulau Salak baru Struktur
Organisasi Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun.
Pembahasan di Bab IV
Pada Bab IV adalah pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang
ada dalam penelitian ini, yaitu mengenai Bagaimana penegakan hukum tentang
Pemalsuan Surat Tanah Di Kecamatan Batang Asai, Bagaimana kendala

penegakan hukum pemalsuan surat tanah di Kecamatan Batang Asai, dan
Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Batang Asai
dalam penyelesaian pemalsuan surat tanah.
Pembahasan ini di akhiri dengan Bab V
Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi
dengan Daftar Pustaka, Lampiran, Curiculum vitae, Kesimpulan di tarik dari
pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat
dengan pokok masalah. Kesimpulan bukan resume atau ikhtikar dari apa yang
di tulis terdahulu. Kesimpulan bertujuan agar pembaca dapat melihat
gambaran seutuhnya dari pembahasan tentang penegakan hukum tentang
pemalsuan surat tanah. Sebagai upaya masukan bagi penelitian berikutnya,
segala bentuk opini dan pemikiran lebih lanjut di aktualkan dengan mediasi
saran-saran.
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Tabel 1
Jadwal Penelitian
Februari
2019
No

Februari
2019

Maret
2019

April
2019

Mei
2019

Kegiatan
1

1

Pengajuan
Judul

2

Pembuatan
Proposal

3

Bimbingan
Proposal

4

Seminar
Proposal

5

Perbaikan
Proposal

6

Surat Izin
Riset

7

Penelitian

8

Analisis
Data

9

Bimbingan
Skripsi dan
Perbaikan

10

Agenda
dan
Ujian
Skripsi

11

Perbaikan
dan
Penjilidan

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Sejarah Desa Pulau Salak Baru
Sejarah Desa Pulau Salak Baru diceritakan lengkap oleh bapak Tabroni
sebagai sekretaris desa pulau salak baru:
„‟Desa pulau salak baru dibangun pada tahun 1980. desa tersebut
terdiri dari empat dusun, dusun pertama dusun pulau salak, dusun
kedua pulau sarut, dusun ketiga dusun baru, dusun keempat batu
ampar. Pada zaman dahulu di setiap dusun tersebut dikepalai oleh
kepala kampung, dari masa-kemasa seiring perkembangan zaman
maka seluruh dusun tersebut dijadikan satu yaitu desa pulau salak
baru, kepnjangan dari pulau salak baru tersebut ( Pulau sarut, Sungai
salak, Dusun baru, Batu Ampar). Sebelum dusun tersebut menjadi desa
maka masyarakat melakukan musyawarah dan harus di hadiri ninek
mamak tuo tenganai dan pasera (camat), maka dengan kesepakatan
bersama terbentuklah desa yang bernama desa pulau salak baru,
sehingga dari kata desa pulau salak baru termasuk sudah merangkup
semua dusun yang ada di desa tersebut.20‟‟
„‟Sebelum didirikan menjadi desa. Desa pulau salak baru memang
tidak memiliki keterkaitan dengan desa lain, hanya memiliki batas
wilayah seperti sebelah timur berbatas dengan desa pecan gedang,
bagian barat berbatas dengan wilayah sungai pinang, wilayah selatan
berbatas dengan bukit kalimau ulu dan bagian utara berbatas dengan
desa rantau panjang. Sebelum dibentuk menjadi desa, masih dibagi
beberapa dusun ada salah satu dusun yang awal mula nya masih berada
terpisah dan bukan dengan nama yang baru yaitu dusun lubuk batu
kuda. Dusun lubuk batu kuda ini sekarang diganti dengan nama dusun
baru, awal mula diganti menjadi dusun baru dikarenakan dusun lubuk
batu kuda ini pada tahun 1975 terjadi bencana alam yaitu banjir
bandang, yang mengakibatkan rumah masyarakat di dusun tersebut
hanyut dan rusak. Maka setelah peristiwa tersebut semua penghuni di
dusun lubuk batu kuda pindah dan mendirikan tempat tinggal yang
baru dan dinamakan lah dengan dusun baru, Setelah menjadi dusun
baru maka bergabung dengan dusun yang lain sehingga terbentuk lah
desa pulau salak baru.‟‟

20

Wawancara dengan bapak Tamboroni sebagai sekretaris desa pulau salak baru, 30 juni
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Jarak pusat dusun ke kecamatan pemerintahan Kabupaten Sarolangun
sangat jauh sehingga masyarakat harus melalui beberapa macam jarak tempuh
seperti:
1. Ke kecamatan :
a. Darat
b. Akses Jarak 40 km
c. Waktu 2 jam
d. Ongkos Rp 60.000,
2. Ke Kabupaten :

a. Akses Darat
b. Jarak 60 km
c. Waktu 2 jam
d. Ongkos Rp 80.000 ,3. Ke Provinsi :
a. Akses Darat
b. Jarak 258 km
c. Waktu 4-5 jam
d. Ongkos Rp 160.000 ,B. Kondisi geografis dan monografis desa pulau salak baru
1. Kondisi geografis
Desa Pulau Salak Baru adalah nama salah satu desa yang berada di dalam
wilayah Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Desa Pulau Salak Baru
ini terletak di bagian tengah kecamatan Batang Asai setelah Desa Bukit Kalimau
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Ulu dari pusat pemerintahan Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Masyarakat di Desa Pulau Salak Baru ini mayoris bersuku melayu Jambi dan ada
juga suku pendatang seperti suku Jawa. Desa Pulau Salak Baru terbagi menjadi 13
RT dan 3 dusun diantaranya;
a. Dusun Sungai Salak.
b. Dusun Baru.
c. Dusun Pulau Sarut.
Kemudian di Desa Pulau Salak Baru ini menurut cacatan yang terdapat
pada dokumen luas daerah 5300 M/S. adapun batas-batas wilayah desa Pulau
Salak Baru yang penulis ambil dari data wawancara bersama bapak Sahrin saluki
mantan kades desa Pulau Salak Baru sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Rantau panjang jarak tempuh antar dua
desa ini sekitar 500 M.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Bukit Kalimau Ulu.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sungai Baung.
Sebelah barat berbatasan dengan desa Muaro Talang.
2. Kondisi monografis desa pulau salak baru
Jumlah penduduk desa pula salak baru 1.273 orang dari 456 kk yang mna
semua penduduk yang menepati desa tersebut adalah asli warga Negara
Indonesia memeliki mata pencarian petani dan berkebun. Untuk lebih jelas
lihat pada tabel berikut ini:
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Tabel II
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
NO

Jenis Kelamin

Jumlah

1.

Laki-Laki

424

2.

Perempuan

848

Jumlah

2373
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C. Struktur pemerintahan
Struktur pemerintahan adalah kerja sama dan pembagian tugas antar
personal pemerintaha dega bawahan serta masyarakat untuk melaksaakan satu
pembangunan. Melalui organisasi ini merupakan salah satu indikator
berjalannya perubahan dengan baik. Serta, hasilnya suatu pemerintahan dan
kepemimpinan yang baik pula sebagai yang harapka oleh masyarakatsetempat.
Sebagai organisasi kerja sama untuk mencapai tujuan dari pada organisasi
teresebut maka harus disusun sebagai tata lakasana yang dapat melaksanakan
tugas masig-masing serta kewajibannya sebagai koordinasi 67 Data
dokumentasi Desa Pulau Salak Baru Tahun 2019 45 dalam sutu organisasi
supaya bisa mencapai tjuan umum maupuan tujuan khusus menurut jenis dan
tingkatannya masing-masig.
Adapun tujaan yang hendak dicapai terlaksana, maka perlu adanya
system koordinasi da kerjasama antara atasan dan bawahannya, serta
mempunyai tanggung jawabab yang penuh dalam mengelola organisasi
tersebut. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik maka akan terciptalah
adanya hubungan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dan lancer antara
masig-masig pengurus. Sehingga, akan terjamin kesuksesan penyelenggara
program kegiata pemerintah di desa Pulau Salak Baru sesuai dengan apa yang
di tetapkan secara bersama. Untuk lebih jelas mengenai tugas-tugas yang ada
dalam pemerintahan desa Pulau Salak Baru ini maka dapat di kemukakan
sebagai berikut:
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a. Kepala desa terdiri dari satu orang yang merupakan orang tertinggi
jabatannya dalam suatu desa yang memiliki peran penting dan tanggung
jawab yang besar terhadap masyarakat desa Pulau Salak Baru dan
berjalannya atau tidak suatu pemerintahan desa Pulau Salak Baru ini
sangat tergantung kepada kemauan dan kemauan serta kecakapan
pemimpin.
b. Sekretarsi desa adalah unsur staf yang merupakan jabatan tertinggi yang
kedua yang bertugas membantu kepala desa Pulau Salak 68 Data
Dokumentasi Desa Pulau Salak Baru Tahun 2019 46 Baru dalam
menjalankan suatu hak dan wewenang dalam kepemimpinan desa.
c. Kepala Urusan (KAUR) adalah kepala badan yang menjalankan urusan
sosial sesuai dengan bidangnya masing-masing.
d. Kepala dusun (KADUS) adalah unsur pelaksana tugas desa dan memimpin
wilayah kerja tertentu.
e. Ketua Rukun Tentangga (RT) adalah unsur pelaksana tugas kepala dusun
(KADUS) dan pemimpin wilayah tertentu.
Dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan bagainnya masingmasing seperti diatas diterapkan system koordinasi dan kerja sama yang
sungguh-sungguh dalam pembangunan desa Pulau Salak Baru dapat
terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan sebelumnya.
Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Pulau Salak Baru kecamatan
Batang Asai ini meliputi beberapa personil untuk lebih jelasnya dapat di lihat
melalui struktur organisasi
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Kepala Desa
Tabroni

Sekretaris Desa
Arlius

Kasi Pembangunan

Kasi Pemerintahan

Kasi Umum

Abu Bakar

Iskandar

Mardian

Dusun 1

Dusun 2

Dusun 3

Dusun 4

Dusun 5

Saipul

Habi

Marsal

Yusar

Marat

RT-rt

RT-rt

RT-rt

RT-rt

RT

01-03

04-06

06-09

10-12

13
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Pemerintahan desa pulau salak baru kecamatan batang asai kabupaten
sarolangun dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahan desa demi
ketertiban dan kelancaran pemerintahan desa yang selengkapnya dapat di lihat
sebagai berikut:
a. Kepala desa : tabroni Sekretari desa : arliyus
b. Ketua lembaga adat : Mat Safawi
c. Ketua BPD : Arzil
d. Kasi pemerintahan : iskandar
e. Kasi pembangunan : abu bakar
f. Kasi umum : mardian
g. Kadus 1 : Saipul
h. Kadus 2 ; Habi
i. Kadus 3: Marsal
j. Kadus 4 : Yusar
k. Kadus 5: Marat
l.

Ketua rt 1: Sarki

m. Ketua rt 2: Kasyani
n. Ketua rt 3: Tamam
o. Ketua rt 4: Parul
p.

Ketua rt 5: Jumas

q. Ketua rt 6: Ancol
r. Ketua rt 7: Supratman
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s. Ketua rt 8: Saril
t.

Ketua rt 9: Adi

u.

Ketua rt 10: Daud

v. Ketua rt 11: Madin
w. Ketua rt 12: Bosan
x. Ketua rt 13: Sukur
Dalam pelaksanaan pemrintahn desa pulau salak baru di bantu oeh seorang
kades. Disamping itu juga dibantu oleh tiga orang kasi yaitu kasi
pembangunan, kasi pemerintahan dan kasi umum dan lima orang kadus (
Saipul, Habi, Marsal, Yusar, Marat)
D. Keadaan Sosial
1. Pendidikan
Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi
kehidupan individu, keluarga masyarakat maupun kepentingan bangsa dan
negara. Dalam rangka membina dan mengembangakn bakat anak desa pulau
salak baru kecamatan batang asai kabupaten sarolangun ini didirikan beberapa
bangunan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta karean dengan
melalui proses pendidikan itulah seseorang individu mampu berkembang dan
mengembangkan potensi yang ia miliki. Sementara itu untuk megetahui
potensi diri maka seorang individu harus melalui suatu proses pendidikan.
Dengan pendidikan seseorang dapat berkembang dengan baik sekaligus akan
menimbulkan perubahan-perubahn dari dalam diri maupun lingkungan
masyarakat sekitar secara baik dan benar.
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Dari pengamatan peneliti masyarakat desa pulau salak barusangat
memperhatiakn pendidikan anaknya mereka berbondong-bondong bahkan
bersaing dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Kerena,
mereka menganggap bahwa pendidikan itu sangat epnting bagi perkembangan
mental, spiritual dan kecerdasaan anaknya. Dahulu masyarakat penduduk desa
kasiro hanya pendidikan tama sekolah dasar saja itupun ssangan sulit untuk
ditemui, karena dengan kondisi yang serba kecukupan merekan rela untuk
tidak melanjutkan ketahap sekolah selanjutnya bahkan orang-orang yang bisa
sekolah pada zaman dahulu adalah hanya mayoritas orang yang mempunyai
ekonomi yang cukup saja sehingga orang 51 yang serba kekurangan harus
putus

sekolah

karena

keterbatasan

biaya.

Namun,

seiring

dengan

perkembangan zaman dan teknologi saat ini membuat masyarakat desa pulau
salak baru ini bangkit dan membuat semangat yang kuat untuk memikirkan
pendidikan Anaknya yang dahukunya orang tua mereka tidak bisa
melanjutkan kejenjang sekolah menengah pertama bahkan taman sekolah
dasar pun ussah, tapi dengan adanya kondisi tersebut orang tua darfi
masyarakat menjadi antusias dalam pendidikan anak mereka tersebut, bahkan
sehingga saat inisangat jarang sekali masyarakat desa pulau salak baru ini
yang putus sekolah.
Semakin maju dan berkembangnya zaman di desa pulau salak baru
saat ini maka banyak pendidikan yang berdiri sebagai sarana untuk
melanjutkan pendidikan baik negeri maupun swasta. Maka dapat dilitah dari
tabel lembaga pendidikan yang ada di desa pulau salak baru:
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Tabel III
Jenis Pendidikan Yang Ada Di Desa Pulau Salak Baru
NO

Lembaga Pendidikan

Jumlah

1

Pendidikan Usia Dini (PIAUD)

2

2

Taman Kanak-Kanak

2

3

Sekolah Dasar

2

4

Sekolah Menengah Pertama

1

5

Sekolah menengah atas

-

6

Perguruan tinggi

-

Jumlah

7

Dari tabel di atas tedapat empat lembaga pendidikan yang terdapat di
desa pulau salak baru. Meskipun tingkat sekolah menegat atas dan tingkat
peguruan tingga tidak ada di wilayah desa pulau salak baru maka para orang
tua di desa pulau salak baru melanjutkan pendidikan anaknya tingkat
menengat atas di desa bukit kaliamu ulu dan sebagain melanjutkan sekolahnya
ke kota kabupaten maupun kota provinsi sedangkan melanjutkan tingkat
perguruan tinggi anak-anak masyarakat desa pulau salak baru melanjutkan ke
luar kota provinsi dan disekita kota provinsi.
2. Agama
Agama Penduduk desa Pulau Salak Baru ini mayoritas memelka gama
islam. Mereka menjadikan agama islam sebagai pedoman hidup. Karena,
masyarakat desa pulau salak baru meruapak masyarakat pribumi dan sangat
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jarang di temukan berasal dari daerah lain yang memiliki agama yang berbeda
dari agama yang mereka anut, karena ini sesuai dengan kedudukannya sebagai
masyarakat pedesaan. Untuk lebih jelsanya dapat di lihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel IV
Penduduk Berdasarkan Agama

No

Agama

Jumlah

1

Islam

1.273

2

Non Islam

-

Jumlah

1.273

Berdasarkan kepercayaan masyarakat di desa pulau salak baru ini memiliki
sarana tempat mereka beribadah kepada Allah SWT. Untuk lebih jelasnya dapat di
lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel V
Sarana Peribadahan Di Desa Pulau Salak Baru
No

Sarana Ibadah

Jumlah

1

Masjid

2

2

Mushola/Langgar

3

Jumlah

5

Berdasarkan tabel yang tertera di atas masyarakat desa Pulau Salak Baru
ini hampir setiap dusun memiliki saran tempat beribadah yaitu di kenal dengan
mushola. Mushola memiliki sarana yang sangat penting bagi masyarakat setempat
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karena setiap kegiatan keagamaan seperti sholat lima waktu mereka berbondongbondong untuk pergi ke mushola untuk menunaikan kewajiban yaitu sholat
berjamaah. Di desa pulau salak baru ini memiliki masjid dua. Masjid juga
memiliki peran penting dalam beribadah sama halnya dengan mushola. Selain di
gunakan sebagai tempat sholat masjid dan mushola juga digunakan sebagai
tempat untung mengajar anak-anak baca tulis Al-Quran pada malam hari. Didalam
permaslahan keagamaan pembangunan dan perenovasian terhadap tempar
beribadah sangat diperhatikan oleh masyarakat setempat, sebagai bentuk rasa
tanggung jawab, mereka bergotong royong dalam pembangunannya. Bahkan,
masyarakat satu desapun saling membentuk terutama dalam permasalahan biaya,
walaupun hanya mendapat bantuan biaya dari pemerintah yang tidak begitu besar
namn selalu menegakkan sifat gotong royong secara bersama-sama. Agama
merupakan petunjuk yang memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat
setempat, baik invidu, kelompk dan lain sebagainya. Maka tidak heran jika kita
memasuki desa Pulau Salak Baru terdapat banyak macam tradisi Islam yang di
lakukan oleh masyarakat setempat terutama membaca al-Quran, pembacaan
yasinan dimalam hari dengan berbondong-bondong pergi beguru. Itu lah yang
dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bukti bahwa system kegamaan masih
sangat kental dilakukan.
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TABEL VI
Studi kasus di Kecamatan Batang Asai Tahun 2017/2018
TAHUN

STUDI KASUS

DESA

Pemalsuan surat tanah antara ibu Pulau Salak Baru
Sabaniah dengan bapak Maspawi

Kecamatan Batang
Asai

Kabupaten

Sarolangun
2017

Perkara tanah waris antara bapak Tambak
Baharudin dengan bapak Haristopo

Ratu

Kecamatan Batang
Asai

Kabupaten

Sarolangun
Perkara tanah waris antara bapak Datuk Nan Duo
Supriadi dengan bapak Anwar

Kecamatan Batang
Asai

Kabupaten

Sarolangun
2018

Perkara tanah untuk pembangunan jalan Rantau

Panjang

antara bapak Mattarudin dengan bapak Kecamatan Batang
Sutarjo

Asai

Kabupaten

Sarolangun
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Penegakan hukum tentang pemalsuan surat tanah
Hasil wawancara dengan bapak Arfan, S.Pd, selaku camat batang asai
tentang penegakan hukum yaitu:
Sistem penegakan hukum di kecamatan batang asai menurut bapak Arfan S.Pd
selaku camat batang asai harus sesuai dengan hukum positif yaitu sesuai
dengan KUHP, UU 1945, hukum adat dan peraturan-peraturan masyarakat
yang masih hidup. Hukum ini berlaku apabila sengketa tanah bersangkutan
dengan tindak kriminalitas seperti pemalsuan surat tanah atau penyerobotan
tanah.Apabila sengketa tanah berhubungan dengan tanah adat atau tanah
waris, maka penegakan hukumnya dilakukan secara mediasi atau secara
kekeluargaan, penyelesaian nya dilakukan dengan adat dan kebiasaan daerah
tersebut.21
Kasus perkara tanah yang ada di kecamatan Batang Asai yaitu ada 2 (dua)
kasus:
1. kasus tentang pemalsuan surat tanah penyebabnya adalah penggugat ingin
membangun rumah di tanah tersebut sedangkan tergugat mengakui bahwa
tanah tersebut adalah miliknya. Karena si penggugat tidak terima maka ia
memalsukan surat tanah tersebut agar tanah tersebut menjadi miliknya
supaya bisa mendirikan rumah. Akan tetapi hal tersebut dilaporkan oleh
pihak tergugat ke penegak hukum maka antara penggugat dan tergugat tidak
ada yang mau mengalah sehingga kasus perkara tersebut diselesaikan
sampai ke pengadilan tinggi.
2. perkara tentang tanah waris yaitu kesalah pahaman batas tanah waris
tersebut, si A mengatakan bahwa tanah tersebut lebih luas untuk dia
sedangkan si B mengatakan tanah tersebut pembagianya sama. Karena si A
tidak terima dengan yang dikatakan oleh si B maka dia melapor ke penegak
hukum karena perkara ini menyangkut tanah waris dalam satu keluarga
maka proses penyelesaianya hanya dilakukan secara mediasi oleh pihak
kepolisian. Dan terbukti bahwa pembagian tanah tersebut sama maka kedua
belah pihak tidak yang rugi dan merugikan.
UU tentang pemalsuan surat tanah tercantum dalam Pasal 263 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut:
a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
21
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diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan
surat, dengan pidana paling lama enam tahun.
b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat
menimbulkan kerugian.
B. Proses penyelesaian perkara pemalsuan surat tanah di kecamatan batang asai
yaitu:
hasil wawancara dengan bapak Arfan, S.Pd, selaku camat batang asai
proses penyelesaian perkara pemalsuan surat tanah sebagai berikut:
Yang pertama: proses penyelesaian nya secara kekeluargaan atau mediasi,
dipertemukan kedua belah pihak yang bersengketa di salah satu rumah
penggugat atau tergugat yang dihari oleh ninek mamak, tua tenganai, cerdik
pandai, alim ulama, dan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, maka
dimusyawarahkan tentang perkara tanah tersebut. Maka hasil mediasi tersebut
di simpulkan dan diputuskan, apabila hasil dari putusan tersebut ada salah satu
pihak belum puas atau tidak terima, maka naik banding ke tingkat kepala
dusun.
Yang kedua: naik ketingkat kepala dusun, penyelesaian ditingkat kepala dusun
sama halnya dengan proses mediasi atau kekeluargaan akan tetapi dijenjang
ini sudah dihadirkan saksi untuk memberikan kesaksian mengenai tanah yang
di persengketakan tersebut. Jadi pemutusan perkara kepemilikan tanah
tersebut diambil dari keterangan saksi-saksi yang hadir dalam penyelesaian
perkara tersebut, apabila putusan ditingkat kepala dusun ini masih ada salah
satu pihak yang bersengketa tidak bisa menerima putusan tersebut, maka
perkara tersebut naik lagi kejenjang kepala desa.

Yang ketiga: ditingkat kepala desa, di jenjang ini penyelesaianya tidak jauh
beda dengan penyelesaian ditingkat kepala dusun, akan tetapi proses
penyelesaian di tingkat kepala desa ini sudah mulai mengikuti prosedur yang
berlaku seperti dihadirkan penegak hukum, bagian keamanan dan ketua
lembaga adat di kecamatan tersebut. Putusanya sama seperti ditingkat kepala
dusun diambil dari keterangan saksi-saksi, akan tetapi ditingkat kepala desa ini
putusan nya memiliki berbagai pertimbangan seperti pertimbangan dari ketua
lembaga adat dan pertimbangan dari penegak hukum yang menghadiri
penyelesaian perkara tersebut. Apabila ditingkat kepala desa masih belum
puas baik penggugat ataupun tergugat maka naik banding lagi ketingkat
kecamatan.
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Yang keempat: ditingkat kecamatan, ditingkat kecamatan ini penyelesaian nya
sudah lebih efektif seperti dari proses penyelesaian dan memberikan putusan,
ditingkat kecamatan ini memberikan putusan ada dua jenis pertama secara
langsung pada hari dilaksanakan penyelesaian perkara tersebut, yang kedua
diberi tenggang waktu selama satu minggu apabila dalam memberikan putusan
tersebut banyak pertimbangan dari berbagai pihak, dan setelah putusan
diumumkan diberi tenggang waktu selama satu minggu untuk melakukan
pledoi atau pembelaan dari penggugat atau tergugat. Jika ditingkat kecamatan
putusanya masih belum bisa diterima dari salah satu pihak maka naik banding
lagi ke pengadilan tinggi, maka berlanjutlah penyelesaian perkara tersebut
ketingkat yang lebih tinggi sampai menemukan siapa yang berhak memiliki
tanah yang di persengketakan tersebut.
Jadi dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa. Proses
penyelesaian perkara tanah yang terjadi di desa pulak salak baru kecamatan
batang asai diselesaikan secara naik bertakah turun berjenjang, mulai dari
sitem kekeluargaan sampai ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di pengadilan
tinggi. Penyebab yang sering dijumpai dalam proses penyelesaian sengketa
tanah di kecamatan batang asai sehigga perkara tersebut sampai ke pengadilan
tinggi adalah, karena salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tidak
menerima putusan yang ada di waktu penyelesaian perkara sengketa tanah di
kecamatan batang asai. Karena salah satu pihak menganggap putusan tersebut
tidak epektif sehingga kasus tersebut harus diselesaikan melalui jenjang yang
lebih tinggi yaitu di pengadilan tinggi.
Hasil wawancara dengan bapak Rochmad.B S.H selaku kasat reskrim
polsek kecamatan batang asai tentang penegakan hukum yaitu:
Sesuai dengan UU No.2 tahun 2002 pasal 13 Polri memiliki tugas untuk
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum,
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Apabila terjadi suatu masalah pihak kepolisian hanya menjadi wadah atau
tempat masyarakat untuk melaporkan masalah pelanggaran yang menyangkut
UU 1945 atau peraturan pemerintah yang lainya. Jadi pihak kepolisian selaku
penegak hukum hanya sebagai fasilitator dari permasalahan-permasalahan
tersebut.22

22
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Proses penyelesaian sengketa tanah melalui kepolisian dilakukan
secara mediasi menurut hasil wawancara dengan bapak Party R Sitepu selaku
kasat sabhara, batang asai:
apabila penyelesaian di polsek yang dilakukan secara mediasi tidak berhasil
maka prosesnya langsung naik ke pengadilan tinggi, tapi apabila salah satu
pihak yang bersengketa mencabut gugatan atau pengaduanya, atau meminta
perkara tanah tersebut diselesaikan secara adat maka pihak kepolisian
membatalkan perkara tersebut naik ke pengadilan tinggi kecuali penyelesaian
perkara melalui hukum adat tersebut tidak berhasil, maka perkara tersebut
tetap dinaikkan ke pengadilan tinggi.

C. Kendala penegakan hukum pemalsuan surat tanah di kecamatan batang asai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah setempat kendala yang
sering dijumpai dalam penegakan hukum di kecamatan batang asai yaitu:
3. Faktor saksi
Wawancara dengan bapak hasan selaku ketua adat desa pulau salak
baru menjelaskan sebagai berikut:
Dalam proses penanganan sebuah kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah.
Keterangan dari saksi sangat diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan guna
mencapai suatu kepastian hukum. Namun, salah satu hal yang menyulitkan
penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan ialah keterangan saksi pada
saat pemeriksaan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga
membingungkan pihak penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus
tersebut, dan faktor umur dari saksi yang sudah lanjut usia daya ingat nya
sudah berkurang, sehingga peristiwa yang dilihat dan dialami yang
besangkutan degan perkara tersebut banyak lupa, itulah yang mengakibatkan
keterangan dari saksi yang didapatkan oleh pihak penyidik tidak efektif dan
saksi sering tidak berani memberikan keterangan karena adanya ancaman dari
salah satu pihak yang bersengketa, sehingga saksi tersebut takut untuk
memberikan keterangan.23
4. Faktor sarana dan prasarana

23
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Sarana dan prasarana merupakan hal penting sebagai pendukung dalam
melaksanakan penyidikan, faktor ini sebagai penunjang dalam berjalanya
penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatan dan keuangan.
Jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung
pihak kepolisian yang sedang melakukan penyidikan.
Menurut hasil wawancara dengan bapak Rochmad.B selaku Kasat
Reskrim Polsek Kecamatan Batang Asai, mengatakan bahwa:
sarana dan prasarana yang terdapat di kesatuan polsek kecamatan batang asai
masih menggunakan computer dengan tingkat kecanggihanya yang masih
standar, dan dengan cara manual langsung menjumpai orang yang
bersangkutan, sehingga memperlambat kinerja dari para penyidik dalam
melaksanakan tugasnya. 24
Dalam peroses penyidikan, untuk menjumpai orang yang bersangkutan
tersebut harus menggunakan transportasi seperti mobil atau sepeda motor,
dikarenakan sarana yang kurang memadai dan jalan yang hancur maka
perjalanan penegak hukum untuk menuju lokasi terhambat. Ini lah yang
menyebabkan proses penyidikan menjadi lambat dan mengakibatkan proses
penyelesaian sengketa di kecamatan batang asai menjadi tidak efektif dan
tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh warga setempat.
5. Faktor sumber daya manusia
Jenjang pendidikan memainkan perananan yang sangat vital dalam
membentuk

kualitas

seseorang.

Idealnya

seseorang

yang

bekualitas

pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tesebut. Dalam
konteks ini, seorang polisi dan pemerintah setempat dituntut untuk dapat
memahami modus operasi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui
perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada pelaku tindakan pidana

24
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(acussed). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat
dibutuhkan.
Menurut bapak iptu Saudi. S.H selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polsek
Kecamatan Batang Asai mengatakan:
kebanyakan anggota penyidik di polsek kecamatan batang asai hanya lulusan
SMA, masih sedikit yag telah menyelesaikan pendidikan SI. Sedangkan
pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan. Kualitas penyidik sangat
mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugastugasnya sebagai penyidik kepolisian.25
Selanjutnya dari pihak pemerintah juga banyak yang memiliki ijazah paket
tanpa mengikuti proses pendidikan di sekolah secara langsung sebagaimana
yang telah diwajibkan, mereka hanya mengambil ijazah untuk mengikuti
persamaan seperti paket A,B, dan C. hal ini sangat mempengaruhi sumber
daya manusia di kecamatan batang asai karena penegak hukum dan
pemerintah di kecamatan batang asai tidak bisa mengayomi masyarakat nya
sehingga tingkat kriminalitas di daerah tersebut semakin berkembang karena
tidak ada bimbingan dari penegak hukum dan pemerintah.
6. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Azwuar sebagai
penyidik pembantu kepolisisan Batang Asai mengatakan bahwa:
dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah dan surat ganti rugi oleh camat,
ada beberapa saksi yang didatangkan dari instansi pemerintah seperti lurah,
pegawai negeri sipil, juru ukur kelurahan dan camat, diperlukan beberapa
prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tesebut. Permintaan izin kepada
instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang
agak rumit sehingga dapat menghambat penyidikan. Pemeriksaan yang
dilakukan kepolisian pada pejabat berbeda dengan orang yang tidak
mempunyai kedudukan atau jabatan, sebab pemeriksaan pejabat memerlukan
izin tertentu. Terhambatnya proses penyidikan terhadap pejabat Negara
mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara tindak
pidana, sehingga penyidikannya menjadi lambat dan terkesan macet.26
Contoh kecilnya adalah untuk menyelidiki kepala desa di kecamatan batang
asai harus melakukan perjanjian untuk tatap muka, dalam perjanjian tersebut
25

Wawancara Dengan Iptu Saudi. S.H Selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polres Kecamatan
Batang Asai, 20 Juli 2020.
26
Wawancara Dengan Bapak Bripka Azwuar Sebagai Penyidik Pembantu Kepolisisan Batang
Asai, 20 Juli 2020
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terkadang bisa memakan waktu satu minggu baru bisa menjumpai kepala desa
untuk melakukan penyelidikan tersebut, hal ini sangat menghambat proses
penyidikan karena memakan waktu yang lama hanya untuk menemui satu
orang instansi. Bagaimana jika ingin melakukan penyidikan terhadap beberapa
instansi pemerintah tentunya memakan waktu yang lebih lama lagi sehingga
proses penyelesaian perkara tersebut menjadi semakin lambat tidak bisa
dengan proses yang cepat.
7. Minimnya anggaran penyidikan
Untuk memproses suatu perkara pidana tertentu dibutuhkan anggaran
operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI. Dengan minimnya
anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak
hukum. Menurut wawancara dengan bapak Subadri selaku penyidik pembantu
polsek Batang Asai mengatakan:
minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala
dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan
masih dirasa kurang, karena di dalam proses penyidikan pihak penyidik
membutuhkan biaya konsumsi dan transfortasi, karena minimnya anggaran
operasional ini maka pihak penyidik timbul rasa malas untuk melakukan
penyidikan karena dalam peroses penyidikan sering mereka mengeluaran
nggaran pribadi. Kurangnya anggaran penyidikan ini sering disebabkan oleh
faktor ekonomi masyrakat yang bersengketa tersebut rendah, sedangkan
anggaran operasional untuk melakukan penyidikan diambil dari masyarakat
yang bersengket tersebut. Jadi apabila ekonomi mereka rendah otomatis
mereka tidak bisa memenuhi persyaratan untuk membayar administrasi untuk
menyelesaikan persengketaan tersebut, maka dari faktor ini juga sering
membuat proses penyidikan dan penyelesaian perkara pidana di kecamatan
batang asai menjadi lambat dan tidak berjalan secara efektif sebagaimana yang
diharapkan oleh pemerintah dan penegak hukum setempat. 27
D. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Di Kecamatan Batang Asai Dalam
Penyelesaian Pemalsuan Surat Tanah
Berdasarkan hasil wawancara bapak Arfan S.pd selaku camat batang asai
tentang upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan batang asai adalah:
27
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menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyelesaikan kasus tindak pidana
pemalsuan surat tanah, agar proses penyelesaian kasus tersebut berjalan
dengan efektif. Berdasarkan hasil wawancara degan bapak Rochmad.B selaku
kasat reskrim polsek kecamatan batang asai tentang upaya yang dilakukan
selaku penegak hukum dalam penyelesaian pemalsuan surat tanah adalah
melakukan penyelidikan dan mengayomi masyarakat yang sedang berperkara
tersebut, dan menjadi sambung tangan masyarakat untuk mendapatkan
perlakuan hukum yang layak. Selanjutnya masyarakat harus ikut serta dalam
membantu pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan penyidikan,
penyelidikan dan melaksanakan penyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan
surat tanah di kecamatan batang asai, agar pemerintah dan penegak hukum
lebih mudah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di kecamatan batang
asai.28

Berdasarkan teori hukum menurut Lawrence Meir Friedmen seorang
ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari
sistem hukum yaitu:
1. Subtansi hukum (legal subtance)
Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku
nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada
istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang
mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa
terlebih dahulu. Seperti tertuli pada KUHP pasal 1 ditentukan “tidak ada suatu
perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang
mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.
Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan
lemahnya sistem hukum sehingga para pelanggar hukum itu seolah
28
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meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang
hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang
(law books). Sebagai Negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem
atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut Common Law).
Masalah yang di sebabkan oleh subtansi hukum karena Indonesia
masih menganut hukum Eropa Continental jadi hukum nya masih
menggunakan sistem hukum belanda, contoh seorang pencuri di kota A dan di
kota B itu sudah berbeda sanksi yang diterima. Itulah salah satu kelemahan
hukum yang kita anut di bangsa ini..

2. Struktur hukum (legal structure)
Struktur hukum yaitu kerangka atau bentuk dari sitem hukum yang
menjaga proses tetap berada dalam batas-batasnya. Struktur hukum terdiri atas
jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa
serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga
mengenai penataan legislative.
Teori Lawrence Meir Friedman yang kedua yaitu struktur hukum atau
pranata hukum , dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai
sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan
dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 meliputi
mulai dari kepolisian, pengadilan dan badan pelaksana pidana (lapas),
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kewenangan lembaga penegak hukum di jamin oleh undang-undang. sehingga
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, hukum tidak dapat
berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredebilitas,
kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu suatu peraturan
perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang
baik maka keadilan hanya angan-angan, lemahnya mentalitas aparat penegak
hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagai mana
mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat
penegak hukum di antaranya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen
yang tidak transparan dan lain sebagainya.
Dapat dipertegaskan bahwa faktor penegak hukum memainkan peran
penting dalam memfungsikan hukum, kalau peraturan sudah baik, tetapi
kualitas pengak hukumnya rendah maka akan menimbulkan masalah,
demikian juga apabila peraturanya buruk sedangkan kualitas penegak hukum
nya baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.
Maslah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak
kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang
banyak melakukan pelaggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang
menyalahi aturan seperti melakukan tilang tapi akhirnya meminta uang, dan
melakukan pengoperasian tapi tidak ada surat izin dan lain sebagainya,
sebagai penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi
masyarakat akan tetapi malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, sehingga
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banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai lagi penegak hukum di negeri
ini.
3. Budaya Hukum (legal culture)
Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari,
atau disalah gunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum
sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan
sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh
positif dan negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.
Demikian juga kesenangan atau tidak senangan berperkara adalah bagian dari
budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut denngan budaya hukum itu
tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaiman sistem hukum
memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat
umum. Maka secara singkat dapat di katakan bahwa yang disebut budaya
hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang
ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum
itu belaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Menurut Lawrence Meir Friedmen berhasil atau tidaknya penegakan
hukum tergantug tiga unsur sistem hukum, yakni sturuktur hukum, subtansi
hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut parat penegakan
hukum, subtansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya
hukum merupakan hukum yang hidup (living law ) yang ianut dalam
masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana
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hukum dujadikan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini
menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses
hukum itu berjalan dan dijalankan.
Aspek lain dari sistem hukum adalah subtansinya. Yag dimaksud dengan
subtansinya adalah aturan, noma, dan pola perilaku nyata manusia yang
berada dalam sistem itu. Jadi subtansi hukum menyangkut peratuan
perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat
dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Kultur hukum menyangkut budaya hukum yan merupakan sikap
manusia (termasuk bdaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum
dan sitem hukum. Sebaiknya apapun penataan struktur hukum untuk
menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaiknya apapun kualitas
substansi hukum yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan
hukum tidak akan berjalan efektif.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang ada pada temuan, maka dapat disimpulkan hasil
penelitian ini adalah:
1. Penegakan hukum pemalsuan surat tanah di desa pulau salak baru
kecamatan batang asai kabupaten sarolangun harus sesuai dengan
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, baik dari KUHP maupun
UUD 1945, hukum adat dann hukum masyarakat yang masih hidup.
2. Kendala yang sering dijumpai dalam melakukan penyidikan kasus di
kematan batang asai terdapat beberapa faktor:
a. Faktor keterangan saksi
b. Faktor sarana dan prasarana
c. Faktor sumber daya manusia
d. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat
e. Minimnya anggaran penyidikan
3. Upaya yang dilakukan pemerintah dan pengak hukum di kecamatan
batang asai kabupaten sarolangun adalah menyiapkan sarana dan
perasarana untuk menyelesesaikan perkara tindak pidana pemalsuan
surat tanah di kecamatan batang asai.
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B. Saran
1. Kepada pemerintah, penegak hukum

dan masyarakat kecamatan

batang asai kabupaten sarolangun harus bekerjasama untuk mengatasi
dan menyelesaikan perkara tanah yang terjadi di Kecamatan Batang
Asai. Dalam melakukan tindak penyidikan tindak pidana diharapkan
selalu konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah dan
penegak hukum baik dari segi penyelidikan dan penyidikan terhadap
kasus tindak pidana yang terjadi. Dan masyarakat diharapkan tidak
menutup-nutupi imformasi atau keterangan yang di minta oleh
penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di
Kecamatan Batang Asai. Supaya terciptanya keadilan dan hidupnya
hukum di Kecamatan Batang Asai. Maka diharapkan pemerintah dan
penegak hukum lainya lebih meningkatkan lebih keras kinerja dalam
melakukan penyidikan terhadap kasus pemalsuan surat tanah yang
terjadi di kalangan masyarakat, sehingga tujuan dari penegakan hukum
dapat berjalan optimal guna terwujud rasa keadilan ditengah-tengah
masyarakat.
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