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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai arti sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian 

besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah sebagai suatu benda 

yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sudah lama dirasakan orang. Dalam 

berbagai aspek kehidupan, orang membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah 

bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup 

terlepas dari tanah. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan Pasal 33 Undang–

Undang Dasar 1945 menyebutkan “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar–besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”.  

Tanah merupakan suatu benda tak bergerak yang mampu 

memberikan hidup, tempat tinggal, tempat bertahan hidup dengan cara 

mengusahakannya, sehingga sebagian besar kebutuhan manusia tergantung 

pada tanah. Mengingat pentingnya arti tanah bagi manusia, maka diperlukan 

suatu peraturan atau norma-norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah. Pengertian tanah menurut penjelasan pasal 1 Undang-

Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi.1 

                                                 
1 Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok -Pokok Agraria.  

1 
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Menurut Harsono, pada masa pemerintahan Belanda, di 

Indonesia berlaku dua aturan hukum tanah, yaitu hukum tanah yang 

berdasarkan hukum adat dan hukum tanah yang berdasarkan hukum barat. 

Hukum tanah adat yaitu hukum yang tidak tertulis dan sejak semula telah 

berlaku di kalangan masyarakat asli Indonesia sebelum datangnya penjajah, 

sedangkan hukum tanah barat berkembang bersamaan dengan datangnya 

Belanda di Indonesia dan membawa perangkat hukum Belanda tentang tanah 

yang mula -mula masih berdasarkan hukum Belanda kuno yang didasarkan 

pada kebiasaan yang tidak tertulis. A lasan diberlakukannya dua hukum di 

Indonesia karena adanya perbedaan golongan rakyat oleh Belanda, 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 163 I.S  (indischestaatsregeling ) yakni: (1) 

Golongan Eropa dan dipersamakan dengannya; (2) Golongan timur -asing, 

yang terdiri dari timur asing golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa seperti 

Arab, India, dan lain -lain; (3)  Golongan bumi putera, yaitu golongan orang 

Indonesia asli yang terdiri atas semua suku-suku bangsa yang ada di wilayah 

Indonesia .2 Berdasarkan Pasal 131 IS (indischestaatsregeling) ayat 2 

dinyatakan bahwa bahwa berlaku hukum Belanda bagi warga negara Belanda 

yang tinggal di Hindia -Belanda dengan asas konkordansi, ayat 3 dinyatakan 

bahwa membuka kemungkinan untuk unifiksasi hukum yaitu menghendaki 

penundukan pada golongan bumi putera dan timur asing untuk tunduk kepada 

                                                 
2 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2005, hal: 174 
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hukum Eropa, serta ayat 4 dinyatakan bahwa memberlakukan hukum adat 

bagi golongan bumi putera apabila masyarakat menghendaki demikian.3  

Pada masa penjajahan Belanda, hak-hak atas tanah di Indonesia 

juga dikelompokkan kedalam 3 jenis hak, yaitu: (1) Hak-hak asli Indonesia, 

yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum adat; (2) Hak-hak barat, yaitu hak-

hak atas tanah menurut hukum barat, yaitu hukum yang dibawa oleh 

Pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia bersamaan dengan Hukum Eropa. 

Dalam hal ini, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan asas konkordansi 

dengan menerapkan aturan yang berlaku di Negeri Belanda di Indonesia 

serta; (3) Hak-hak atas tanah daerah yang di atasnya masih ada penguasaan 

dari kerajaan setempat, misalnya Yogyakarta, Surakarta, Sumatera Timur dan 

daerah-daerah swapraja lainnya.4 

Buku II Burgerlijk Wetboek  (BW) mengatur tentang jenis-jenis 

hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, 

termasuk mengatur isi dari hak yang bersangkutan beserta hubungan hukum 

antara pemegang hak dengan tanah yang dikuasainya. Hal ini menunjukkan 

bahwa hukum tanah yang tercakup dalam BW cenderung bersifat 

keperdataan. Selain itu, BW juga memuat ketentuanketentuan yang mengatur 

hal-hal yang bersifat administratif, yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia 

Belanda tentang pemberian hak atas tanah di Indonesia.5 

Menurut Purbacaraka dan Halim, tanah-tanah hak adat terdiri atas: 

                                                 
3 Fitriani Jamal. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 

2011.  E-Book: www.docstoc.com/docs/20666054/pengantar-hukum-indonesia, hal : 10 
4 Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui  

Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 Juli 2007, hal : 458 - 473 
5 Ibid. 
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1. Hak ulayat, yaitu hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota 

masyarakat hukum adat secara bersama-sama. 

2. Hak milik dan hak pakai. Hak milik adat atas tanah adalah suatu hak atas 

tanah yang dipegang oleh perseorangan atas sebidang tanah tertentu dalam 

wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak pakai adat atas 

tanah adalah, suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang telah 

diberikan kepada seseorang tertentu untuk memakai sebidang tanah bagi 

kepentingannya, biasanya tanah yang dipakai dalam hukum adat dengan 

dasar hak pakai, dan biasanya terhadap tanah sawah ladang. Van Dijk  

menyebutkan bahwa hak atas tanah adat dapat dibedakan atas (a) Hak 

persekutuan atau hak pertuanan; (b) Hak persekutuan yang berakibat 

keluar ialah: (1)  Larangan terhadap orang luar untuk menarik keuntungan 

dari tanah ulayat, kecuali setelah mendapat izin dan sesudah membayar 

uang pengakuan (recognitie); (2)  Larangan pembatasan atau berbagai 

peraturan yang mengikat terhadap orang- orang untuk mendapatkan hak-

hak perorangan atas tanah pertanian.  

3. Hak perorangan atas tanah adat terdiri dari: 

a. Hak milik adat (inland bezitrecht) adalah, hak perorangan atas tanah, 

di mana yang bersangkutan tenaga dan usahanya telah terus menerus 

ditanamnya pada tanah tersebut, sehingga kekuatannya semakin nyata 

dan diakui oleh anggota lainnya, dan kekuasaan kaum/persekutuan 

semakin menipis, dan kekuasaan perorangan semakin kuat. 
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b. Hak memungut hasil tanah (genotrecht) ialah, suatu hak pribadi yang 

mempunyai kekuatan tertentu, yaitu tentang menikmati hasil tanah 

saja, sedangkan kekuasaan atas tanah yang berada pada persekutuan, 

hak ini mempunyai kekuatan sementara.  

c. Hak menarik hasil ialah, suatu hak yang diperdapat dengan suatu 

persetujuan para pemimpin persekutuan dengan orang yang mengelola 

sebidang tanah untuk satu atau dua kali panen.6 

Sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh 

warga pribumi dapat terjadi dengan cara: (a) Membuka hutan; (b) 

Mewarisi tanah; (c) Menerima tanah karena pemberian, penukaran atau 

hadiah, (d) Daluwarasa / verjaring. 7 

Seperti yang telah dijelaskan, selain hukum tanah 

berdasarkan adat, hukum tanah berdasarkan hukum barat juga berlaku di 

Indonesia. Sistem pemilikan tanah berdasarkan hukum barat berbeda 

dengan sistem pemilikan tanah berdasarkan hukum adat. Sistem hukum 

barat yang berkonsepsi individualistic mengatur bahwa hak penguasaan 

atas tanah yang tertinggi adalah hak milik pribadi, yang disebut hak 

eigendom. 

Tanah yang diatur menurut hukum perdata barat itu ada 

beberapa macam hak, antara lain: 

1. Hak Recht van Eigendom. 

                                                 
6 Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, Sendi-Sendi Hukum Agraria, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1993, hal: 25 
7 Imam Sudiyat, Hak Adat Sketsa Azas, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal: 3 
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Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa 

Hak eigendom adala h hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan 

leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan 

kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-

undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan 

yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang 

lain, kesemuanya itu tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan 

hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-

undang dan dengan pembayaran ganti rugi.  

2. Hak Recht van Opstal 

Hak Opstal atau disebut juga dengan recht van opstal adalah suatu hak 

kebendaan (zakelijk recht) untuk mempunyai rumah-rumah, 

bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain.  

3. Hak Recht van Erfpacht. 

Hak erfpacht, menurut Pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya 

akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan 

kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai 

pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil 

atau pendapatan.  

4. Tanah Recht van Vruchgrebuick 

Menurut Pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, recht van 

gebruik  adalah suatu hak kebendaan, dengan mana seorang 
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diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik 

orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu, 

dan dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya.8 

Berdasarkan Bb 3548, 4051, 4221 dikatakan bahwa setiap 

orang boleh meminta tanah recht van eigendom kepada pemerintah, jadi, 

baik orang-orang Belanda sendiri maupun orang asing lainnya bilamana 

mereka itu menghendaki tanpa ada pembatasan orang-orang pribumi boleh 

meminta tanah eigendom kepada pemerintah, asalkan letak tanah itu 

berada dalam ibukota Karesidenan.  Dualisme hukum inilah yang 

membuat bangsa Indonesia ingin memiliki suatu peraturan hukum tanah 

yang bersifat nasional. Didasarkan pada keinginan untuk memberikan 

kepastian hukum bagi rakyat pribumi, maka setelah Indonesia merdeka 

dibuatlah suatu undang-undang yang mengatur tentang keagrariaan di 

Indonesia. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 24 

September 1960, yaitu tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, 

yang lebih dikenal dengan singkatan resminya Undang Undang Pokok 

Agraria.9 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini merupakan suatu 

unifikasi hukum dan berlaku untuk seluruh golongan penduduk dengan 

hukum adat sebagai dasarnya. Selain tercipta suatu unifikasi hukum, 

tujuan diadakannya UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum 

bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berdasarkan atas hukum adat tentang 

                                                 
8 Eddy Rukhiyat , Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung:  

Alumni, 1999, hal: 30. 
9 Boedi Harsono, op. cit., hal: 1 
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tanah dan tanpa mengabaikan unsur -unsur yang bersandar pada hukum 

agama.10 

Penjaminan kepastian hukum dalam masalah keagrariaan, 

khususnya pertanahan ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat 

Indonesia dalam hal pemilikan status tanah yang dimilikinya. Rakyat 

Indonesia yang dilindungi pemerintah dalam kepemilikan hak atas tanah 

ini tidak dibedakan antara warga negara Indonesia asli maupun warga 

negara Indonesia keturunan.11 Dalam UUPA diatur dalam Pasal 9 (2) yang 

berbunyi “Tiap-tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta 

untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya”.12 

Adanya Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindaklanjuti 

dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang 

kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997 

maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang tunduk pada hukum adat 

setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak 

adat.  

Mengingat pentingnya hak milik adat atas tanah sebagai bukti 

kepemilikan hak atas tanah  secara sah sesuai dengan pasal 23, pasal 32, 

                                                 
10Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Hukum Tanah, Cetakan 

Kesebelas, , Jakarta:  Djambatan, 1992, hal: 3 
11 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal:  8 

12 Republic Indonesia, Op. Cit., hal: 10 
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dan pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka diberikan 

suatu kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat, khususnya hak milik adat, 

agar kepemilikan tersebut memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat.  

Di Indonesia, saat ini masih banyak tanah-tanah yang belum 

bersertifikat dan hanya terdaftar dalam buku desa (buku Leter C) yang 

sebagian besar dari tanah tersebut masih berupa petuk pajak/Girik. 13 

Seluas 85 juta bidang tanah di Indonesia, masih terdapat 69% yang belum 

terdaftar.14  Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 

Februari 1960 Nomor 34/ K/ Sip/ 1960 menyatakan bahwa “Surat petuk 

pajak bumi bukan meruapakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa 

adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi 

tersebut, akan tetap i petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah 

yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”. 

Pada saat ini di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, 

kabupaten Sukoharjo juga masih terdapat tanah adat yang belum 

bersertifikat akan tetapi hanya memiliki Leter C. Peralihan hak masih 

banyak terjadi pada tanah-tanah ber Leter C seperti peralihan hak melalui 

jual beli dan pewarisan. Beberapa data yang ditemukan di dokumen 

kelurahan diantaranya adalah jual beli dari C.662, P.24, K:II luas 980 m2 

atas nama Martopawiro Daliman, kepada /menjadi C. 898, P: 24. K:II luas 

650 m2, atas nama Pawirosumanto Dalimin, dan jual beli dari C.432, 

                                                 
13 Hardiningsih, Analisis Pertanggungjawaban kepala desa dalam rangka 

pendaftaran konversi bekas hak milik adat. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 36 No 4 
bulan Oktober-Desember 2006, hal: 471 

14 Elita Rahmi, Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah dan Realitas 
Pembangunan di Indonesia. Jurnal Hukum No 11 Vol 10S2012 bulan Januari  2012, hal: 339 
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P.86.4, K:IV.b luas 2360 m2 atas nama Somowidjojo Wagimin kepada 

/menjadi C.986, P.86, K:IV.b luas 1770 m2 atas nama Soeharno. Data 

terjadinya peralihan hak secara waris yang ditemukan adalah dari C. 199, 

P. 38.1, k: Ia luas 1020 m2 atas nama Kamso kepada /menjadi C.871, p.38, 

k: Ia luas 120 m2 atas nama Rahardjo. Berdasarkan hasil survey awal yang 

dilakukan melalui wawancara kepada Lurah Ngadirejo dan sebagian 

masyarakat Kelurahan Ngadirejo, diperoleh informasi bahwa sebagian 

masyarakat masih beranggapan bahwa Leter C dapat menjadi bukti hak 

milik,  meskipun dianggap tidak sekuat sertifikat,  sehingga sebagian 

masih melakukan peralihan hak hanya dengan Leter C (wawancara 05 

Desember, 2011).  

Berdasarkan uraian tersebut, dimana pada dasarnya girik 

hanya merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah sebelum berlakunya 

UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah sedangkan pada realitanya masih ditemui tanah-tanah yang hanya 

memiliki Le ter C yang bahkan digunakan untuk peralihan hak, maka 

dianggap perlu untuk dilaksanakan pe nelitian dengan judul “Kekuatan 

Hukum Leter C Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum 

Positif Di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)” 

 

 

 
 



11 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pola peralihan hak atas tanah dengan Leter C di Kelurahan 

Ngadirejo, Kecamatan Kartasura?  

2. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap peralihan dan penguasaan hak 

atas tanah Le ter C di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura dalam 

perspektif  hukum positif di Indonesia ? 

3. Bagaimanakah model penguasaan tanah Leter C di Kelurahan Ngadirejo, 

Kecamatan Kartasura ? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-

hal sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan dan mengekplanasikan pola-pola peralihan 

serta penguasaan hak atas tanah dengan Leter C di Kelurahan 

Ngadirejo, Kecamatan Kartasura.  

b. Untuk mendeskripsikan dan mengekplanasikan penguasaan hak atas 

tanah dengan Leter C di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura. 

c. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap peralihan dan 

penguasaan hak atas tanah Leter C  di Kelurahan Ngadirejo, 

Kecamatan Kartasura dalam perspektif  hukum positif di Indonesia ? 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 

di bidang hukum agraria, khususnya terkait dengan kekuatan hukum  

tanah dengan Leter C yang masih banyak digunakan masyarakat di 

pedesaan. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1) Bagi masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan pada 

masyarakat dalam rangka mengetahui keterbatasan-keterbatasan 

hak kepemilikan tanah yang hanya dengan Leter C. 

2) Bagi pemagang hak atas tanah oleh pemerintah desa  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

pemnerintah desa mengenai bagaimana seharus memperlakukan 

tanah yang hanya dengan Leter C sesuai dengan kaedah hukum 

yang berlaku.  

3) Bagi akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pada 

akademisi tentang gambaran riil keberadaan dan pelaksanaan 

perlihan hak atas tanah dengan Le ter C. 
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D. Kerangka Teoretik 

Pada tanggal 24 September 1960, telah diundangkan dan 

dinyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang 

Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) bagi seluruh wilayah 

Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut 

sekaligus mencabut Hukum agraria zaman penjajahan Belanda yang antara 

lain adalah Agrarische Wet (Stb 1870 Nomor 55), Agrarische Besluit dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku II tentang 

Kebendaan, yang salah satunya mengatur tentang masalah hak atas tanah. 

Pada saat ini masih banyak tanah-tanah di pedesaan yang masih 

berstatus Leter C atau belum bersertifikat, sedangkan menurut UUPA, 

kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah, hanya dapat diperoleh melalui 

prosedur  pendaftaran tanah yang biasa disebut  sebagai proses pensertifikatan 

tanah.   

Meskipun Leter C setelah lahirnya UUPA belum dapat dianggap 

sebagai tanda bukti hak atas tanah, yang juga berdasarkan Putusan Mahkamah 

Agung tgl 25-06-1973 No. 84 K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa catatan dari 

buku desa (Leter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai 

bukti bukti lainnya, akan tetapi Leter C juga memiliki kekuatan yang penting, 

paling tidak adalah sebagai bukti awal untuk diperolehnya tanda bukti hak atas 

tanah yang sah yaitu sertifikat, sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 24 ayat (1) yang 

menjelaskan bahwa  untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang 

berasal dari konversi hak-hak lama yang dibuktikan dengan bukti tertulis, 
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diantaranya Girik, kekitir, petuk pajak bumi / landrente. Dengan demikia n, 

proses peralihan hak yang menggunakan Leter C tidak seluruhnya cacat 

hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum, khususnya apabila bukti-bukti 

lain yang menyertai Leter C yang bersifat dapat digunakan untuk memperoleh 

sertifikat itu ada dan jelas, sebab menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 

25-06-1973 No. 84 K/SIP/1973 Letter C tidak dapat digunakan sebagai bukti hak 

atas tanah jika tidak disertai bukti-bukti lainnya.  

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang 

dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.15  Hal ini 

disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi 

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia 

dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-

proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, 

sebagai perwujudan makna -makna simbolik dari pelaku sosial, 

sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi 

antar mereka.  Dengan demikian, di dalam penelitian ini akan dicoba 

dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor -faktor ekstra legal 

yang berkaitan dengan obyek yang diteliti  

2. Lokasi Penelitian 

                                                 
15 Soetandyo Wignjosoebroto,  Silabus Metode Penelitian Hukum , Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3 
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Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Ngadirejo, 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo . Penentuan lokasi penelitian 

ini dilakukan secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan, yaitu : Pertama, karena didaerah ini cukup banyak dijumpai 

proses peralihan hak atas tanah berstatus Leter C melalui jual beli.  Kedua, 

banyaknya keyakinan masyarakat bahwa Leter C merupakan bukti yang 

kuat atas hak kepemilikan tanah. Ketiga, daerah ini cukup dipahami oleh 

peneliti sehingga lebih memungkinkan didapatinya data -data yang 

obyektif dan sesuai dengan realitas yang ada.  

3. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup 

kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan 

/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, 

yaitu (1) Pola peralihan hak atas tanah berstatus Leter C di Kelurahan 

Ngadirejo, Kecamatan Kartasura; (2) Model penguasaan  tanah Leter C di 

Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura; (3) Kekuatan Hukum 

terhadap peralihan dan penguasaan hak atas  anah Leter C dalam 

perspektif hukum positif di Indonesia.  

4. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber 

data primer dan sekunder.  

a. Data Primer 
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Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud 

tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat 

dengan obyek yang diteliti.16  Adapun data-data primer ini diperoleh 

melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara 

purposive, dengan menentukan informan dan situasi sos ial awal 

terlebih dahulu.17 Penentuan informan awal, dilakukan terhadap 

beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) 

Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahan yang 

diteliti; (2) Mereka yang sedang terlibat dengan kegiatan yang tengah 

diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang 

memadai untuk dimintai informasi.18 Untuk itu mereka yang 

diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah : (1) Masyarakat 

yang melakukan proses peralihan hak secara sengaja atas tanah 

berstatus Letter C melalui jual beli serta melakukan pewarisan atas 

tanah berstatus Leter C; (2) Lurah setempat; (3) Masyarakat yang 

menjadi saksi atas proses peralihan hak atas tanah berstatus Leter C; 

(4) PPAT yang terlibat; (5) Pihak lain yang mampu memberikan 

informasi. Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap 

informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk dan saran dari 

informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip snow bolling dengan tetap 

berpijak pada kriteria-kriteria diatas, sedangkan penentuan situasi 

                                                 
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya 

Offset, Bandung, hal. 112 
17 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan 

Aplikasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal 56. 
18 Ibid, hal 58. 
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sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses obyek yang 

diteliti.19 Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, 

akan diarahkan pada: (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun 

dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya 

memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.20 Wawancara dan 

observasi tersebut akan dihentikan apaila dipandang tidak lagi 

memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang 

dilakukan.  21 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:  

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, 

buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi 

dari lembaga-lembaga yang terkait  

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data -data statistik, baik 

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh 

perusahaan, yang terkait denga fokus permasalahannya. Data-data 

yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 

tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

                                                 
19 Ibid, hal 60. 
20 Ibid, hal 59-60. 
21 Ibid, hal 61. 
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a) Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, 

yang dilakukan dengan cara mencari, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, 

dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus 

permasalahannya . 

b) Selanjutnya akan dilakukan wawancara secara intensif dan 

mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak 

terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan 

dalam  berbagai situasi.   

Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan 

maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan 

mendalam, tentang apa yang tercakup di da lam berbagai 

permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus 

permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan 

elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus 

permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari 

perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing 

bagian dari fokus permasalahan tertentu.  

5. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen 

penunjang.  Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

sedangkan instrumen penunjangnya berupa rekaman, catatan harian di 

lapangan dan  daftar pertanyaan.  
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6. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Sesuai dengan metode 

pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan 

dilakukan dengan  metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis 

akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis 

taksonomis, dan analisis komponen. Penggunaan metode -metode tersebut 

akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan  sebagai berikut :  

1) Pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini 

peneliti akan berusaha memperoleh  gambaran yang bersifat 

menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok 

permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih 

berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain 

atau kategori-kategori konseptual.  

2) Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan 

analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain 

tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan 

fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan 

dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan 

mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang 

berkesamaan disuatu domain. 

3) Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada 

waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan  hubungan 
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internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam 

analisis komponensial akan dicari  kontras antar elemen dalam 

domain. Dengan mengetahui warga suatu wilayah (melalui analisis 

domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain 

(melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu 

domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh 

pengertian yang komprehensip, menyeluruh rinci, dan mendalam 

mengenai masalah yang diteliti.22   

4) Tahap terakhir dari analis is data ini adalah dengan mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek 

keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, 

yaitu: pertama, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama 

triangulasi sumber, yang dila kukan dengan jalan : (a) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan 

perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi 

sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

analitik.  23  

                                                 
22 Ibid, hal : 74-76 
23 Ibid,.hal. 70 dan 99  
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5) Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan 

akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang 

ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara 

teori di satu sisi dengan data di sisi lain.  Dengan malalui cara ini, 

selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai 

dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang 

sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta 

empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.  

F. Sistematika Pembahasan  

Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

Bab II. Kajian pustaka, berisi tinjauan umum hukum positif di 

Indonesia, prinsip hukum hak atas tanah, tinjauan hak-hak atas tanah sebelum 

UUPA, tinjauan tentang hak-hak atas tanah setelah UUPA. 

Bab III. Gambaran umum lokasi penelitian,  berisi tentang 

gambaran letak geografis dan luas wilayah, topografi dan iklim, kondisi 

demografis, serta gambaran kondisi sosial budaya dan keagamaan.  

Bab IV. Hasil Penelitian, berisi tentang temuan serta sajian data 

hasil penelitian dan pembahasan.  

Bab V. Kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dan 

saran atas hasil penelitian.  

 


