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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa orde baru pembangunan industri di Indonesia maka maksimal 

bahkan terjadi kemunduran sebagai dampak krisis moneter. Sedangkan pada 

masa orde lama, presiden Soekarno lebih mengutamakan pembangunan di 

bidang pertanian, mengingat Indonesia sebagai negara agraris. Negara kita 

disamping membangun sektor industri juga membangun sektor agraris dimana 

iklim dan kondisi yang sesuai dan menunjang. Dalam negara agraris, tanah 

merupakan harta berharga bagi pertanian, perkebunan, perumahan, serta 

tempat usaha yang dikelola oleh pemerintahpun membutuhkan tanah sebagai 

instrument pembangunan 

Tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena, (1) tanah 

mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakainhya, sumber daya tanah 

mempunyai harapan dimasa depan untuk menghasilkan pendapat dan 

kepuasan serta mempunyai produksi dan jasa, (2) permintaan akan tanah akan 

sangat tinggi sehingga harganya juga mahal, (3) tanah memiliki nilai ekonomis 

yakni tanah layak untuk dimiliki dan ditransfer atau dialihkan 

Indonesia adalah negara hukum, segala pembangunan harus berdasarkan 

hukum. Hukum diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan tertib 

dan terhindar dari perbenturan kepentingan, khususnya perbenturan 

kepentingan soal tanah sehingga hukum akan melindungi hak seseorang yang 

memiliki tanah tersebut. 



 

 

Kasus-kasus tanah sekarang ini semakin meningkat, kebutuhan 

pemerintah dan masyarakat dalam bidang tanah yang makin bertambah 

banyak. Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia 

sehari-hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia manusia berhubungan 

dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa 

hidupnya tetapi meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh 

karena sebab itu tanah merupakan kebutuhan vital manusia. 

Persoalan tanah yang dihadapi karena ketidak seimbangan antara jumlah 

penduduk yang semakin meningkat dan luas tanah yang terbatas, sehingga 

tanah menjadi obyek yang diperebutkan dan sering muncul persengketaan. 

Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin terus 

meningkat. Tanah merupakan benda mati, tetap keadaan semula atau tidak 

bisa seimbang. Kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam bidang tanah 

terus meningkat, menyebabkan kedudukan tanah menjadi sangat penting 

terutama mengenai kepemilikan, penguasaan, dan penggarapan tanah. Oleh 

karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan sistem 

pertanahan yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.  

Sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 

1945 menyebutkan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Tahun 1945 diketahui bahwa 

kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumu, 

air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 
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Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi: “semua haka atas 

tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam penjelasan umum Undang-Undang 

Pokok Agraria, fungsi sosial hak atas tanah berarti hak atas tanah apapun yang 

ada pada seseorang, tidaklah dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan 

semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi jika hal itu 

menimbulkan kerugian pada masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan 

dengan keadaan dan sifatnya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan 

dan kebahagian masyarakat dan negara. 

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan 

terdesak oleh kepentingan umum. Undang-Undang Pokok Agraria juga 

memperhatikan pula kepentingan masyarakat. Kepentingan perseorangan dan 

kepentingan masyarakat harus seimbang sehingga akhirnya tercapai tujuan 

pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya. 

Persoalan pertanahan apabila tidak dapat diselesaikan dengan seksama, cepat 

dan bijaksana sehingga dapat mewujudkan sumber daya dan faktor produksi 

untuk pemerataan pembangunan secara menyeluruh yang dicita-citakan oleh 

bangsa dan negara kita. 

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada hukum adat. Hal ini terdapat 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: “hukum agraria 

yang belaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adaah hukum adat, sepanjang 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan 

atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dengan 

peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan 

peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur 
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berdasarkan pada Hukum Agama”. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 5 

Undang-Undang Pokok Agraria tanah harus didaftarkan di Kantor Pertanahan 

yang ada di Kabupaten/Kota Madya agar pemerintah memberikan kepastian 

hukum dan sertifikat tanah tersebut merupakan alat bukti kepemilikan tanah. 

Mengingat pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh alat bukti 

yang sah atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada tanggal 8 Juli 1997. Hal ini 

merupakan peraturan pelaksana pendaftaran tanah seperti yang diharapkan 

dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, setiap terjadi peralihan hak atas tanah harus 

didaftarkan dan yang wajib mendaftarkan hak tersebut adalah Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) dan pelaksana pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan. 

Menurut Boedi Harsono tujuan pendaftaran tanah adalah: 

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada hak atas 

tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang 

hak yang bersangkutan dan untuk pemegang haknya diberikan sertifikat 

sebagai tanda bukti. 

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihk yang berkepentingan agar 

dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 

perbutan hukum mengenai bidang yang sudah didaftar. 
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3. Terselenggaranya tertib administrasi.1 

Sedangkan menurut A.P Parlindungan, tujuan pendaftaran tanah adalah 

untuk kepastian hak seseorang, disamping untuk penggelakkan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan perpajakan.2 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 belum 

berpengaruh terhadap semua lapisan masyarakat terutama masyarakat desa di 

Kabupaten Pati. Masyarakat desa belum banyak yang mengerti arti penting 

menyertifikatkan dan mendaftarkan tanah mereka. Hal ini terbukti sampai 

sekarang, masyarakat tersebut masih banyak yang belum menyertifikatkan 

tanahnya, sehingga hukum belum bisa menjamin apakah dia yang berhak atas 

tanah tersebut. Biasanya pemilik tanah yang ada di desa tersebut hanya 

memiliki petuk pajak, girik dan leter C padahal orang yang memiliki petuk 

pajak, girik dan leter C tersebut pada umumnya adalah pemilik tanah. 

Melalui transaksi jual beli yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 

akan menimbulkan peralihan hak atas tanah kepada orang lain. Biasanya 

praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat dilakukan atas dasar saling 

percaya yang juga disebut jual beli dibawa tangan. Asalkan sudah ada kata 

sepakat, maka tanah sudah beralih kepemilikanya. Dalam jual beli sebidang 

tanah yang belum bersertifikat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak 

akan membuat akta tanahnya apabila tanah yang bersangkutan tidak 

disaksikan kepala desa dan perangkat desa. Oleh karena itu jual beli tanah 

yang belum bersertifikat, PPAT mengikutsertakan Kepala Desa dalam 

                                                            
1 Boedi Harsono (a), 2008, Hukum Agraria : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional Jilid 1 Cet 11, Jakarta: Djambatan, 
hlm. 472. 

2 A.P Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm. 6. 



 

 

6

pembuatan akta tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

Peran kepala desa dalam jual beli tanah khususnya yang belum 

bersrtifikat, bertanggung jawab bahwa penjual benar-benar berwenang 

menjual tanah yang dijual dan sekaligus bertindak sebagai saksi dengan 

seorang anggota perangkat pemerintah desa yang bersangkutan. Kepala desa 

dan perangkat desa/kelurahan dianggap paling tau tentang kepemilikan tanah 

yang berada di wilalayah desanya dan kejadian-kejadian yang berhubungan 

dengan tanah serta dipandang menguasai medan dari obyek tanah tersebut. 

Kepala desa dan perangkat desa harus hadir dalam transaksi jual beli dan 

bertindak sebagai saksi serta menanggung kebenaran bahwa penjual tanah 

tersebut adalah orang yang berwenang atau mempunyai hak atas tanah tersebut 

agar bisa menjual tanah kepada pihak lain. Transaksi jual beli tersebut akan 

selalu merugikan pembeli apabila terjadi sengketa tentang tanah tersebut. 

Pembeli juga sering dikalahkan bila ada gugatan di Pengadilan karena dia 

tidak memiliki tanda bukti jual beli yang otentik 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait dengan praktik jual beli tanah yang belum 

bersertifikat yang masih banyak terjadi dikalangan masyarakat desa khususnya 

di Kabupaten Pati. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dalam 

bentuk sebuah tulisan hukum yang berjudul: “Praktik Jual Beli Tanah Yang 

Belum Bersertifikat dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Pati)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pendaftaran tanah yang belum bersertifikat dan 

prosedur peralihan hak milik melalui jual beli di Kantor Pertanahan Pati? 

2. Apa hambatan-hambatan yang dialami Kantor Pertanahan Pati dalam 

menangani prosedur pendaftaran tanah tanah yang belum bersertifikat dan 

prosedur peralihan hak milik melalui jual beli dan bagaimana cara 

penyelesaiannya? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui prosedur pendaftaran tanah yang belum bersertifikat dan 

prosedur peralihan hak milik melalui jual beli tanah di Kantor Pertanahan 

Pati. 

2. Mengetahui hambatan-hambatan yamg dialami Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pati dalam prosedur pendaftaran tanah yang belum bersertifat 

dan prosedur peralihan hak milik melalui jual beli serta langkah-langkah 

Kantor Pertanahan Pati dalam mengatasi hambatan tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang dibuat ini diharapkan mampu memberikan 

sambungan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum 

dibidang pertanahan, baik dari segi perundangannya maupun dari segi 

penerapannya khususnya tentang Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum 

Bersertifikat dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Pati). 
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau 

diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum dibidang 

pertanahan khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli tanah yang 

belum bersertifikat dan pendaftarannya menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, serta dapat memberikan informasi dan pendapat 

yuridis kepada berbagai pihak, khususnya warga masyarakat dan Kantor 

Pertanahan Pati. 

E. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, “pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulanm pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar 

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

sertifikat sebagai 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”. 

Dalam pendaftaran tanah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam 

yaitu: 

1. Pendaftaran tanah secara sistematik. 

2. Pendaftaran tanah secara sporadik. 

Pendaftaran tanah yang termasuk pendaftaran tanah untuk pertama 

kali adalah; 
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1. Pendaftaran atas bidang tanah yang belum terdaftar. 

2. Pendaftaran pemberian Hak Atas Tanah Negara. 

3. Pendaftaran pemberian HPL. 

4. Pendaftaran wakaf Hak Milik. 

5. Pendafataran Hak Milik Atas Satuan rumah Susun  

6. Pendaftaran pemberian HGB atau Hak Pakai atau Tanah Hak Milik. 

7. Pendaftaran Pemberian HT. 

Prosedur pendaftaran tanah yang belum bersertifikat yaitu menggunakan 

prosedur pendaftaran tanah secara sporadik. 

1. Dilakuka secara individual atau massal oleh pihak yang berkepentingan 

yakni pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau 

kuasanya. (Pasal 13 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997). 

Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak lain yang 

mempunyai kepentiangan atas bidang tanah. (Permen Agraria/Kepala BPN 

No. 3 Tahun 1997). 

2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah. 

Menjadi dasar pembuatan peta pendaftaran. Untuk kepentingan ini BPN 

menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan 

titik-titik dasar teknik nasional disetiap Kabupaten/ Kota. (Pasal 15 dan 16 

PP No. 24 Tahun 1997). 

3. Penerapan Batas Bidang-Bidang Tanah. 

Dilakukan dengan memperhatikan batas-batas tanah yang telah terdaftar SU 

atau GS yang bersangkutan, jika ada yang tidak sesuao dengan keadaan 
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yang sebenarnya maka sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak yang 

berbatasan. 

Guna penetapan batas-batas, maka BPN membuat berita acara mengenai 

dilakukannya pengukuran. (Pasal 17-19 PP No. 24 Tahun 1997). 

4. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran. 

(Pasal 20 PP No. 24 Tahun 1997). 

5. Pembuatan Daftar Tanah. 

Bidang Tanah yang sudah dipetakan atau diberi nomor pendaftarannya 

dibukukan dalam daftar tanah. (Pasal 21 PP No. 24 Tahun 1997). 

6. Pembuatan SU untuk keperluan pendafataran haknya. (Pasal 22 PP No. 24 

Tahun 1997). 

7. Pembuktian hak Baru. 

a) HAT baru dengan penetapan pemberian hak oleh pejabat atau asli akta 

PPAT. 

b) HPL dengan penetapan HPL oleh Pejabat yang berwenang. 

c) Tanah Wakaf dengan Ikrar Wakaf. 

d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan akta pemisahan. 

e) HT dengan APHT. 

(Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997). 

8. Pembuktian Hak Lama  

Berasal dari konveksi hak, dibuktikan dengan bukti tertulis, keterangan 

saksi, jika tidak tersedia alat pembuktian yang lengkap dapat dilakukan 

dengan pernyataanpenguasaan fisik selama 20 tahun secara berturut-turut, 

dengan syarat: 
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a) Penguasaan dilakukan dengan itikad baik secara terbuka dikuatkan oleh 

kesaksian orang yang dapat dipercaya (umumnya oleh lurah). 

b) Tidak ada permasalahan dalam hal penguasaan baik sebelum maupun 

sesudah pengumuman. 

(Pasal 24 dan 25 PP No. 24 Tahun 1997). 

9. Pengumuman Hasil Penelitian Yuridis dan Hasil Pengukuran. 

Jika ada pihak yang berkeberatan untuk menyelesaikan secara musyawarah, 

jika tidak berhasil, maka diselesaikan di Pengadilan. (Pasal 26-27 PP No. 

24 Tahun 1997). 

10. Pengesahan Hasil Pengumuman, disahkan dalam satu berita acara debagai 

dasar untuk: 

a) Pembukuan HAT dalam buku Tanah. 

b) Pengakuan HAT. 

c) Pemberian HAT. 

(Pasal 28 PP No. 24 Tahun 1997). 

11. Pembukuan Hak. 

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur 

merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya 

dan bidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur hukum yang terdaftar. 

Jika ada yang belum lengkap, maka dibuat catatan yang akan dihapus bila 

telah dilengkapi atau dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pengajuan 

gugatan ke pengadilan. 
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Jika ada yang belum lengkap, maka akan dibuat catatan yang akan dihapus 

jika telah ada kesepakatan damai 90 hari setelah pemberitahuan tidak 

diajukan gugatan di Pengadilan. 

(Pasal 29-30 PP No. 24 Tahun 1997). 

12. Penerbitan Sertifikat. 

Dilakukan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, jika ada 

catatan maka penerbitan akan ditunggu individual di TTD KKn, massal di 

TTD Kepala Seksi Pengukuran dan Penftaran Tanah an, Kkan. (Pasal 31 PP 

No. 24 Tahun 1997). 

 Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas 

tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari 

pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.3 Prosedur peralihan hak 

milik yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengacu pada 

pasal 23 ayat (1) UUPA disebutkan baahwa hak milik demikian juga dengan 

peralihannya, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak wajib 

didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 UUPA, peralihan hak milik tersebut 

dapat bermacam-macam bentuk yakni salah satunya dengan melalui jual beli, 

oleh karena itu peralihan hak milik melalui jual beli wajib didaftarkan menurut 

Pasal 19 UUPA. 

Prosedur pendaftaran peralihan hak milik melalui jual beli, pemohon 

tidak langsung datang ke Kantor Pertanahan Kaupaten Pati, tetapi pendaftaran 

peralihan haknya diwakilkan oleh PPAT. Hal ini disebabkan karena selain 

PPAT bertugas membuat akta jual beli, PPAT juga bertugas mendaftarkan 
                                                            
3 K.Wantijk Saleh, 1997, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15-18. 
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peralihan haknya pada kantot pertanahan setempat yang selambat-lambatnya 7 

hari sejak ditandatanganinya akta jual beli tersebut. 

Sebelum meklakukan peralihan hak milik melalui jual beli PPAT yang 

bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke 

Kantor Pertanahan, pengecekan keaslian sertifikat ini bertujuan untuk 

menghindari jika terjadi ketidaksesuaian antara buku tanah dan sertifikat tanah 

yang dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa tanah. Setelah 

dilakukannya peralihan hak milik melalui jual beli dengan dibuatkan akata jual 

beli selanjutnya barulah PPAT yang bersangkutan baru mendaftarkan haknya 

ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

Persayaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam rangka kegiatan 

pendaftaran tperalihan hak milik melalui jual beli berdasarkan Keputusan 

Kepala BPN No. 1 Tahun 2005 Tentang Standart Prosedur OPperasi 

Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan BPN antara lain: 

  1. Surat pengantar dari PPAT. 

  2. Surat permohonan. 

  3. Sertifikat asli. 

  4. Akta jual beli dari PPAT. 

  5. Foto Copy KTP. 

  6. Surat kuasa jika permohonan dikuasakan. 

  7. Bukti pelunasan SSB BPHTB. 

  8. Bukti pelunasan SSP Pph final (untuk Pph hibah bertikal tidak diperlukan). 
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  9. SPPT PBB Tahun berjalan atau tahun akhir kalau belum ada SPPT perlu 

ketrangan dari lurah/kepala desa.  

 10. Ijin pemindahan hak, jika: 

    a) Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang 

didalamnya sertifikatnya tercantum tanda yang menyatakan bahwa hak 

tersebut hanya boleh dipindah tangankan apabila memperoleh ijin dari 

instansi yang berwenang. 

    b) Pemindahan hak pakai atas tanah negara 

 11. Surat calon pernyataan penerima hak, yang menyatakan: 

    a. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi 

pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan 

tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    b. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi 

pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

    c. bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan 

sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar maka tanah 

kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform. 

    d. bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya, 

apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tidak benar. 

(Pasal 99 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan dalam 

penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang 
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diajukan.4 dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan baik dan 

maksimal, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah 

hukum ini adalah melalui pendekatan sosiologis atau non doctrinal dimana 

focus kajiannya adalah primer.5 Pada penelitian hukum yang sosiologis, 

juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian 

dilanjutkan data primer atau lapangan.6 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni 

suatu bentu penelitian yang ditunjukan untuk mendiskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena 

buatan manusia. Fenomena itu bisa berubah bentuk, aktifitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan fenomena yang lain.7 

Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan 

dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisi dan interpretasi tentang 

arti data tersebut untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata 

mengenai praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat dan 

pendaftarannya di Kantor Pertanahan Pati. 

3. Jenis dan Sumber Data 

                                                            
4 Mohammad Nazir, 1999, Metode Penelitian, Jakarta: Erlangga, hlm. 51. 
5 Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Buku 
Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 47. 
6 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo, hlm. 133. 
7 Nana Syaodih Sukamadinata, 2006, Metode Penelitian Tindakan, Bandung: Remaja Rosda 
Karya, hlm. 72. 
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Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data skunder, dengan uraian sebagai berikut: 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber 

atau responden yang terlibat dengan objek yang diteliti agar dapat 

memahami maksud dan tujuan dari data skunder yang ada. Dalam hal ini 

dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewancarai langsung kepala 

Kantor Pertanahan Pati. 

b) Data Skunder 

Data skunder adalah data-data yang berhubungan dengan 

penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data skunder adalah 

untuk mendukung data primer. Data skunder yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu: 

1) Undang-undang  

2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian  

3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian 

4) Infomasi yang dikutip dari internet 

4. Metode Pengumpulan Data 

a) Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data skunder, yang 

dilakukan dengan cara mencari, mencatat menginventarisasi dan 

mempelajari bahan-bahan hukum yang baik, bahan hukum primer 

maupun bahan hukum skunder. 

b) Studi Lapangan  
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Dalam hal ini penulis melakukan dengan cara tanya kepada kepala 

Kantor Pertanahan Pati guna mendapat informasi yang benar berkaitan 

antara penelitian penulian karya ilmiah hukum yang dibuat. 

c) Metode Analisis Data 

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara 

tepat.8 Sehingga peneliti dapat menemukan fakta yang terjadi terhadap 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8   Ridwan,  Pengertian‐Penelitian‐Deskriptif,  http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian‐deskriptif/, 

diunduh pada hari rabu, tanggal 1 Oktober 2014 pukul: 08:25 WIB. 
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G. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. 

       Bab I berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

dan metode penelitian.  

      Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari tiga bagian yakni pertama, 

tinjauan umum mengenai jual beli tanah yang terdiri dari tiga subab yaitu 

pengertian jual beli tanah, syarat-syarat jual beli tanah, kewajiban-kewajiban 

dan hak-hak penjual dan pembeli, kedua, prosedur jual beli tanah berdasarkan 

perundang-undangan, ketiga, tinjauan umum mengenai pendaftaran tanah 

terdiri dari enam subab yaitu pengertian pendaftaran tanah, asas-asas 

pendaftaran tanah, obyek pendaftaran tanah, jenis-jenis pendaftaran tanah, 

sistem pendaftaran tanah dan pelaksanaan pendaftaran tanah di indonesia. 

      Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu prosedur pendaftaran 

tanah yang belum bersertifikat di Kantor Pertanahan Pati, prosedur peralihan 

hak milik melalui jual beli tanah di Kantor Pertanahan Patih dan 

hambatan-hambatan yang dialami Kantor Pertanahan Pati dalam prosedur 

pendaftaran tanah yang belum bersertifikat dan prosedur peralihan hak milik 

melalui jual beli serta langkah-langkah Kantor Pertanahan Pati dalam 

menangani hambatan tersebut. 

       Bab IV berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran 

 

 




