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Di Zaman era reformasi ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan perbuatan-
perbuatan pidana sering kali disalah artikan oleh bebagai kalangan masarakat yang belum 
mengerti akan arti daripada reformasi itu sendiri. Dapat dilihat dalam kasat mata masih 
banyak masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh orang-orang tertentu untuk berbuat 
sesuatu atas suatu permasalahan yang menurut pandangan mereka perberbuatan tersebut 
adalah benar, akan tetapi nyatanya perbuatan tersebut mempunyai dampak yang negatif 
bagi diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya khususna bagi Bangsa dan Negara 
karena perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan 
perampasan hak-hak atas tanah milik orang lain.  Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan Pasal 385 Ayat 1 
KUHP terhadap pelaku kejahatan perampasan hak atas tanah dan Faktor-faktor apa yang 
menjadi kendala hakim dalam menerapkan Pasal 385 Ayat 1 KUHP terhadap pelaku 
kejahatan perampasan hak atas tanah  
 
Pendekatan Masalah yang digunakan adalah pendekatan Normatif dam Empiris,  Data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari dari penelitian 
lapangan dan penelitian kepustakaan.  Data kemudian diolah dengan cara editing, 
klasifikasi data dan sistematisasi data.  Kemudian data disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, bahwa Menerapkan Pasal 
385 Ayat 1 KUHP Terhadap Pelaku Kejahatan Perampasan Hak Atas Tanah.  Dalam 
perkara pidana Nomor : 353 / Pid. B / 2008 / PN.TK. adalah  
dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana hak-hak atas tanah milik 
orang lain adalah meliputi : Adanya bukti-bukti yang kuat sehingga dengan adanya bukti-
bukti tersebut akan dapat memberatkan bagi terdakwa, atau dengan kata lain terdakwa 
tidak dapat menolak lagi akan perbuatan yang dilakukannya, karena dengan alat bukti 
itulah terdakwa melakukan perbuatanya / perbuatan pidana, yang dilakukanya itu benar-
benar dilakukan oleh terdakwa sendiri, Pengakuan yang jujur dari diri terdakwa atas 
kesalahan yang diperbuatnya, hal ini dimaksud dengan adanya pengakuan yang jujur atau 
pengakuan yang sebenarnya mengenai apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada 
terdakwa, akan dapat mempermudah bagi hakim dalam menjatuhkan putusanya, Apa 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan tindak kejahatan yang 
dilakukan oleh si terdakwa benar-benar telah sesuai dengan apa yang diperbuatnya, 
Terdakwa menunjukan rasa penyesalannya atas segala perbuatanya yang dituduhkan 
kepadanya, didalam perkara tindak kejahatan perampasan terhadap hak-hak atas tanah 
milik orang lain ini, sebagai mana yang diancam dengan Pasal 385 Ayat 1 KUHP. Hakim 
menjatuhkan vonis minimal dari ancaman pidana maksimal sebagaimana yang digariskan 
dalam peraturan tersebut karena hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang 
lain, Pengakuan yang jujur dari diri terdakwa atas kesalahan yang diperbuatnya, 
Terdakwa menunjukan rasa penyesalannya atas segala perbuatanya yang dituduhkan 
kepadanya sehingga untuk itu hakim memberikan putusan pidana penjara yang memadai 
/ mimimal agar pelaku ini tidak lagi melakukan perbuatanya sebagaimana yang pernah 
dilakukanya. 
 
Adanya unsur-unsur dari Pasal 385 Ayat 1 KUHP tantang perampasan hak-hak atas tanah 
telah terpenuhi, dan perbuatan terdakwa telah terbukti sehingga dakwaan tersebut telah 
terbukti secara sah  maka majelis berkeyakinan terdakwa bersalah melakukan perbuatan 
dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum. Sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada 
terdakwa lebih dahulu akan dipertimbangkan. Putusan yang diberikan oleh hakim 
terhadap pelaku kejahatan ini, maka pasal tersebut diatas belum begitu efektif diterapkan 
khususnya ancaman sanksi pidana yang diberikan tidak seharusnya demikian rendah, 
oleh karena itu hendaknya Pasal 385 Ayat 1 KUHP tersebut sebaiknya diterapkan 
sebagaimana mestinya.  Kepada para hakim, agar kiranya menghadapi kasus-kasus yang 
demikian, hendaknya para pelaku diberikan hukuman yang setimpal atau minimal 
mendekati, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat secara 
umum agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang serupa, dan demi penegakan 
hukum itu sendiri sebagaimana mestinya. Kepada Masyrakat dalam pembelian suatu 
lahan tanah, haruslah diteliti lebih lanjut tentang keabsahan dari surat-surat tanah tersebut 
 


