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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang vital dan sangat 

absolut. Yang mempunyai arti bahwa kehidupan manusia sendiri itu sangat 

dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. Pada zaman ini maupun 

perkembangannya, tanah memiliki posisi yang sangat strategis dan berguna 

sebagai kebutuhan yang mendasar, karena hampir sebagian besar aktivitas dan 

kehidupan manusia berhubungan dengan tanah. Disamping itu tanah memiliki 

banyak fungsi dan kegunaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, 

tanah merupakan Sumber Daya Alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha 

Esa yang dijadikan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas 

kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan 

hidup manusia karena tanah juga memiliki nilai yang sangat ekonomis bagi 

segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat.  

Tanah juga menjadi faktor yang sangat penting karena pada kehidupan 

manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Pada dasarnya setiap orang masih 

memerlukan tanah, tidak hanya dalam kehidupannya saja pada saat meninggal 

pun manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan. Maka dari 

itu kebutuhan atas tanah akan terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan 

seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka tanah tidak hanya 

digunakan sebagai tempat tinggal namun juga sebagai tempat untuk 

perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik , perkantoran, tempat hiburan dan jalan-

jalan untuk perhubungan. Tanpa adanya tanah tidak mungkin kesejahteraan 

masyarakat Indonesia akan tercapai. Indonesia memiliki sumber daya alam 

yang sangat luas dan mumpuni. Indonesia juga merupakan negara agraris yang 

mayoritas asli penduduknya bercocok tanam, sehingga memungkinkan adanya 

usaha untuk menguasai tanah dengan tujuan untuk memenuhi kelangsungan 

hidupnya dalam bekerja 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di 

Indonesia, pada tanggal 24 September 1960 telah dibentuk serta disahkan oleh 

Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan diundangkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 yaitu Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Tujuan diundangkannya aturan tentang hukum agraria tersebut, supaya ada 

sesuatu keseragaman aturan hukum di bidang pertanahan nasional, maka 

diharapkan tidak terjadi lagi adanya dualisme hukum di bidang hukum agraria. 

Kebutuhan atas tanah akan terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan 

seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan maka tanah tidak hanya 

digunaka sebagai tempat tinggal namun juga sebagai tempat untuk perkebunan, 

peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk 

perhubungan. Selain itu meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di 

Indonesia yang sangat tinggi, desakan kebutuhan setiap orang juga meningkat 

sementara kesediaan akan tanah tersebut masih tetap atau tidak bertambah 

membuat tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah 

itu dapat memicu timbulnya berbagai macam permasalahannya.  

Tanah merupakan modal utama pembangunan karena mempunyai fungsi 

sosial. Fungsi sosial dari tanah tersebut mengandung arti bahwa penggunaan 

tanah itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, hingga 

bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang mempunyai maupun 

bagi masyarakat dan Negara. Bahwa pada saat ini tanah memiliki nilai jual 

yang tinggi karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga 

setiap orang akan mempertahankan tanah yang dimiliki dengan berbagai cara. 

Dengan berkembangnya pembangunan di segala bidang yang dilakukan oleh 

Pemerintah Indonesia, maka berdampak juga dengan fungsi tanah yang 

mengalami perkembangan sehingga kebutuhan setiap orang akan hak atas tanah 

juga mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat keutuhan yang 

beranekaragam.  

Banyak masalah yang timbul disebabkan beberapa hal yaitu, misalnya; 

Harga tanah yang meningkat, kurang tertibnya administrasi pertahanan di masa 

lampau, Kondisi masyarakat yang semakin menyadari akan kepentingan dan 

haknya. Pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari 

keuntungan materiil yang tidak wajar atau menggunakan untuk kepentingan 

sosial politik, dan masih ada lagi yang menyebabkan timbulnya permasalahan 

tanah di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah membuat kebijaksanaan 

mengenai tanah ini yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal 

dengan UUPA yang bertujuan:  

a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, 

yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, 
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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 pertahanan.  

Jual beli tanah merupakan peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang 

lingkup hukum perdata (perikatan). Hal ini karena perbuatan hukum jual beli 

tersebut merupakan kesepakatan dua pihak atau lebih terkait dengan tanah yang 

menjadi objek perjanjian. Perjanjian dan kesepakatan merupakan salah satu ciri 

utama dalam hukum perdata (privat recht) sebagai induk dari hukum 

pertanahan, termasuk jual beli pertanahan. Hubungan perikatan di Indonesia 

secara prinsip berdasarkan terhadap ketentuan yang ada dalam Burgerlijk 

Wetboek (BW) atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer). 

Perjanjian, termasuk jual beli tanah, merupakan dasar lahirnya 

hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait di mana di dalamnya 

memuat semua hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, ketentuan 

wanprestasi, pelaksanaan ganti kerugian dan lain-lain
1
. Ketentuan 

perjanjian dan jual beli dalam Buku III BW diberi pengertian secara 

berbeda. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 BW sedangkan Jual beli 

diatur dalam Pasal 1457-1458 BW. Berikut penjelasan dari Pasal 1313, 

1457, 1458 BW : 

Pasal 1313  

Kata perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata 

tersebut, merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana 

untuk itu diperlukan kata sepakat dari para pihak pembuat perjanjian. Hanya 

saja tidak semua perbuatan hukum bersegi banyak merupakan suatu 

perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengatur perjanjian-perjanjian 

yang menimbulkan perikatan, yaitu perjanjian obligatoir.  

Kata perbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal 1313 KUH 

Perdata tersebut, apabila dikaitkan dengan peristiwa hukum, maka peristiwa 

hukum yang terjadi karena perbuatan atau tindakan manusia dapat 

digolongkan dalam  dua hal yaitu tindakan hukum dan bukan tindakan 

hukum. Sebagai contoh adalah tindakan melawan hukum (onrechtmatige 

daad) dan perwakilan suka rela (zaakwaarneming). Suatu perbuatan 

melawan hukum memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai 

akibatnya timbul suatu perikatan, di mana orang yang satu terikat untuk 

                                                             
1
Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku 

Usaha, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hal. 26 
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memberikan suatu prestasi tertentu kepada orang lain yang dirugikan. 

Walaupun juga suatu perbuatan melawan hukum tersebut tidak didasarkan 

atas suatu perjanjian dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu 

terikatnya satu pihak untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain yang 

dirugikan, juga tidak diperjanjikan, bahkan tidak dikehendaki sama sekali 

oleh para pihak.   

Kalimat "dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih" dalam redaksi pasal 1313 KUH 

Perdata tersebut, sekilas mengesankan bahwa perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan suatu 

perjanjian sepihak, Hal tersebut tidaklah benar, karena perumusan pasal 

1313 KUH Perdata tersebut merupakan perumusan umum, yaitu perumusan 

tentang perjanjian pada umumnya. Di mana seharusnya kedua belah pihak 

dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

(perjanjian timbal balik). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pasal 1313 

KUH Perdata merupakan perjanjian dalam arti sempit. 

Pasal 1457  

1. Jual beli adalah persetujuan. Persetujuan antara para pihak yang terlibat 

didalamnya. Pihak yang satu setuju untuk menyerahkan barang dan pihak 

yang lain setuju untuk membayar harga. Tidak dapat hanya satu pihak saja 

yang setuju. Jika satu pihak saja yang setuju, misalnya untuk menyerahkan 

barang saja tanpa adanya pembayaran harga dari pihak yang satu maka yang 

terjadi adalah hibah bukan jual beli. Persetujuan bagi si penjual adalah ia 

menyetujui harga yang akan dibayar oleh si pembeli, sedangkan persetujuan 

bagi si pembeli adalah ia menyetujui barang yang akan diserahkan oleh si 

penjual kepadanya. 

2. Terdapat pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

barang, disebut penjual. Si penjual mengikatkan dirinya kepada pihak lain 

yaitu si pembeli. "Menyerahkan suatu barang" maka secara redaksional 

tidak harus barang yang diserahkan itu adalah milik dari si penjual. Yang 

penting adalah barang itu akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. 

Barang dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan hak-hak. 

3. Terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, disebut 

pembeli. "Membayar harga" haruslah berupa uang bukan berupa yang lain. 

Tidak harus dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika 
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berupa barang maka yang terjadi bukanlah jual beli melainkan tukar 

menukar barang. 

 

Pasal 1458 

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah 

orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta 

harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum 

dibayar. 

Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut, maka perjanjian jual beli, 

termasuk jual beli tanah, adalah kesepakatan kedua belah pihak dengan 

saling mengikatkan diri di mana satu pihak menyerahkan barang dan 

pihak yang lain melakukan pembayaran. Satu hal yang perlu dicatat 

dari ketentuan tersebut adalah ketika sudah terjadi kesepakatan, maka 

perjanjian jual beli sudah dinyatakan sah kendati barang atau 

pembayaran belum diserahkan.  

Ketentuan dalam BW tersebut merupakan aturan umum yang 

berlaku untuk semua perjanjian
2
. Hubungan privat dalam perjanjian yang 

diatur buku III BW secara umum menyatakan bahwa ketentuan perjanjian 

berlaku mengikat terhadap para pihak yang terkait
3
. Jika mengacu terhadap 

ketentuan tersebut, maka perjanjian jual beli tanah juga berlandaskan 

terhadap BW dalam pelaksanaannya.  

UUPA menjadi aturan pokok dalam ketentuan pertanahannya
4
 

termasuk dengan peraturan perundang-undangan turunannya seperti 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agraria dan lain-lain. Jual 

beli tanah ternyata tidak cukup dengan hanya kesepakatan 

penyerahan barang dan pembayaran saja, melainkan juga harus 

dilakukan dihadapan Pemerintah dalam hal ini adalah Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli yang dilakukan di hadapan 

PPAT tersebut dilakukan untuk mendapatkan akta jual beli tanah. 

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

menghindari sengketa di kemudian hari. Hal tersebut sebagaimana 

diatur dalam Pasal 19 ayat (1) (2) UUPA, menentukan bahwa : 

                                                             
2
Sandrina Wijaya, Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal, Pustaka Grhatama, 

Yogyakarta, 2009, hal. 9 
3
Samuel M.P.H, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, 

Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 33 
4
Abd. Rahman dan Baso Madiong, Politik Hukum Pertanahan, Celebes Media 

Perkasa, Makassar, 2017, hal. 184 
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(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yangdiatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan pembuktian hak-hak tersebut; 

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Pasal 19 ayat (2) UUPA tersebut juga mengatur terkait dengan 

proses pendaftaran tanah, yaitu meliputi pengukuran, pendaftaran dan 

pembuktian hak, baru kemudian pemberian surat tanda bukti hak. 

Ketentuan pendaftaran tanah tersebut memang tidak diatur secara 

lengkap dalam UUPA, akan tetapi diatur dalam Peraturan perundang-

undangan di bawahnya. Pasal 26 ayat (1) UUPA menentukan bahwa 

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang. 

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah”.  Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya 

disebut dengan PP 10/1961) yang menentukan bahwa : 

Pasal 19 

Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 

memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 

meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus 

dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat 

yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan 

Pemerintah ini disebut : penjabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan 

oleh Menteri Agraria. 

Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan dalam Pasal 37-38 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (selanjutnya disebut dengan PP 24/1997) yang menentukan 

sebagai berikut  

Pasal 37  

(1) Pembuktian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan 
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akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, 

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaf-tar pemindahan hak atas 

bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga 

negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh 

PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk men-daftar pemindahan hak yang 

bersangkutan. 

Pasal 38 

(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 

dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang 

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum 

itu. 

(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri. 

Ketentuan itu kemudian dikuatkan dengan peraturan turunan di 

bawahnya yaitu Peraturan Menteri. Pasal 101 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen Agraria 

3/1997), menentukan ketentuan pendaftaran tanah sebagai berikut: 

Pasal 101 

(1) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan 

perbuatan hukumyang bersangkutan atau orang yang dikuasakan 

olehnya dengan surat kuasa tertulissesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 

orang saksi yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam 

suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai 

kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen dokumen 

yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya 

perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan. 

(3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan 

dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan 

prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
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Akta jual beli tanah tersebut menjadi bukti bahwa sudah terjadi 

pembuktian hak atas tanah yang nantinya dijadikan dasar penerbitan 

sertifikat tanah atas nama pemegang hak baru. Akta tersebut yang 

nantinya akan dijadikan dasar melakukan pendaftaran tanah untuk 

menerbitkan sertifikat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 

(1) PP 24/1997 yang menentukan bahwa: 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh      

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya;  

Objek pendaftaran tanah atau tanah yang harus didaftarkan adalah 

tanah-tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP 24/1997 sebagai 

berikut : 

Pasal 9  

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi :  

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan hak pakai;  

b. tanah hak pengelolaan;  

c. tanah wakaf;  

d. hak milik atas satuan rumah susun;  

e. hak tanggungan;  

f. tanah Negara.  

(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, pen-daftarannya dilakukan dengan cara 

membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar 

tanah.  

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

dengan cara memelihara data fisik dan data yuridis tanah supaya tidak 

berpotensi terjadi sengketa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

ayat (6) dan (7) PP 24/1997 yaitu : 

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan 

mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. 
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7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah 

dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak 

lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 

Kemudian tata cara pendaftarannya diatur dalam Pasal 12 PP 

24/1997 sebagai berikut : 

1. Tata cara pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi tata cara 

sebagai berikut :  

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;  

b. pembuktian hak dan pembukuannya;  

c. penerbitan sertifikat;  

d. penyajian data fisik dan data yuridis;  

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.  

2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi tata cara 

sebagai berikut:  

a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak;  

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.  

Namun di tengah masyarakat masih banyak yang melakukan jual 

beli tanah tanpa akta dari PPAT. Model jual beli tersebut dalam istilah 

lain juga disebut dengan jual beli di bawah tangan. Jual beli tanah di 

bawah tangan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, salah 

satunya adalah tidak perlu mengeluarkan biaya banyak dengan 

menghadap PPAT
5
. Selain itu bisa disebabkan karena ketidaktahuan 

masyarakat terhadap aturan yang ada.  

Artinya dalam ketentuan Pasal 37 PP 24/1997 tersebut akta hanya 

dibutuhkan untuk pendaftaran sertifikat, tidak terdapat ketentuan 

terhadap sah atau tidaknya jual beli tanah. Hal ini tentu merupakan hal 

yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian 

ini dianggap penting untuk disusun.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pembuktian Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran 

Tanah di Indonesia? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban administratif apabila bukti yang 

digunakan adalah bukti palsu dan apakah pelaku dapat dipidana? 

1.3. Tujuan Penelitian 

                                                             
 
5
Wahyu Kuncoro, 97 Risiko Transaksi Jual Beli Property, RAS, Jakarta, 2015, hal. 

56 
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Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui keabsahan hukum Pembuktian Hak atas tanah di 

Indonesia dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Untuk mengetahui tentang Pertanggungjawaban administrative apabila 

bukti yang digunakan adalah bukti palsu. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dalam dua jenis yakni 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperkaya 

pemikiran hukum yang berkaitan dengan pembuktian hak atas tanah di 

bawah tangan dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, 

masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah, masyarakat, praktisi 

hukum, dan mahasiswa hukum dalam hal pembuktian hak atas tanah di 

bawah tangan dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas 

hukum yang menjadi dasar suatu peraturan perundang-undangan
6
. 

Abdul Kadir memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa 

penelitian yuridis-normatif adalah penelitian terhadap norma 

hukum baik norma dalam peraturan perundang-undangan maupun 

norma dalam putusan Pengadilan
7
. Mukti Fajar dan Yulianto 

Ahmad mengatakan bahwa penelitian yuridis-normatif tidak hanya 

berfokus pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan 

maupun dalam putusan pengadilan, melainkan juga berfokus pada 

                                                             
6
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 

2015, hal. 184 
7
Abdul Kadir, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 28 
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norma hukum yang terdapat dalam perjanjian maupun doktrin 

dalam suatu ajaran tertentu
8
.  

Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini akan 

melakukan penelitian terhadap norma hukum tertentu. Norma 

hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang berkaitan dengan 

jual beli tanah di bawah tangan. Norma hukum tersebut bisa 

diambil dari berbagai sumber hukum.  

1.5.2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Peraturan 

Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach), dengan uraian sebagai berikut : 

1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach), 

merupakan pendekatan yang digunakan dalam semua penelitian hukum. 

Pendekatan ini merupakan pendekatan utama karena semua penelitian 

hukum akan mengkaji perundang-undangan (dogmatik) yang dilakukan 

sesuai urutan peraturan perundang-undangan (hierarki)
9
. Peraturan 

perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, 

Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer), Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 

1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan ini 

dilakukan terhadap pendapat para praktisi hukum, doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum, serta interpretasi para ahli hukum yang 

berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang jual 

beli tanah di bawah tangan. Pendekatan ini dilakukan untuk mencari 

landasan teoitis dalam penelitian ini. 

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

                                                             
8
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.34 
9
 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, Kencana, Malang, 2007, Hal. 

96 
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a. Bahan Hukum Primer (Primary Sources) 

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum utama dalam penelitian 

yuridis-normatif. Sebagai penelitian yang menfokuskan pada kajian 

norma hukum, maka bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum  

3) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

b. Bahan Hukum Sekunder (Secondary Sources) 

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum pendukung dalam penelitian 

ini. Bahan hukum ini terdiri dari buku, jurnal, berita, dan literatur 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

yaitu terkait dengan jual beli tanah di bawah tangan.  

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

dengan model library research (kajian studi pustaka) terhadap semua 

bahan hukum baik primer maupun sekunder
10

. Bahan hukum 

dikumpulkan sesuai jenis dan urutannya. Bahan hukum dari peraturan 

perundang-undangan dikumpulkan sesuai dengan hierarki (urutan). 

Sedangkan bahan hukum selain peraturan perundang-undangan 

dikumpulkan sesuai jenis dan topik pembahasan. 

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Bahan hukum setelah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan teknik preskriptif analisis secara normatif
11

, yaitu setelah 

semua bahan hukum diklarifikasi sesuai dengan jenis dan urutannya, 

maka isu hukum yang diangkat akan ditelaah dengan berdasarkan 

bahan hukum yang ada. Analisis tersebut nantinya akan menghasilkan 

preskripsi berupa jawaban rumusan masalah dengan berdasarkan 

argumentasi yang sudah disusun.  

                                                             
10

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris, Op.cit, hal. 172   
11

Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, Hal. 170 
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1.6. Pertanggungjawaban Penelitian 

Pertanggungjawaban penelitian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Pertanggungjawaban penelitian. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari sub bab yakni Perjanjian, 

Asas-asas Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, dan Jual Beli Tanah. 

3. Bab III Pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu terdiri dari dua 

sub bab. Sub bab pertama adalah keabsahan hukum pembuktian hak 

atas tanah di bawah tangan dalam perspektif Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana sub bab 

ini terdiri dari sub sub bab syarat sah perjanjian jual beli tanah, 

perolehan hak atas tanah, PPAT, akta jual beli tanah, pendaftaran tanah, 

dan sertifikat hak atas tanah. Sub bab kedua adalah akibat hukum 

pembuktian hak atas tanah di bawah tangan dalam perspektif Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di 

mana sub bab ini terdiri dari sub sub bab hak dan kewajiban jual beli 

tanah, penguasaan tanah, dan sengketa tanah.  

4. Bab IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan 

merupakan intisari dari pembahasan atas permasalahan. Sedangkan 

saran adalah rekomendasi penyelesaian atas masalah yang dibahas.  
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