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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah mempunyai peranan yang penting dan strategis bagi kehidupan 

manusia. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka sudah 

sewajarnya peraturan mengenai pertanahan diatur sedemikian rupa, sehingga 

dapat meminimalkan timbulnya permasalahan di bidang pertanahan. Salah 

satu hal penting untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan tersebut adalah 

adanya kepastian hukum di bidang pertanahan, khususnya terhadap 

kepemilikan hak atas tanah oleh individu atau perorangan. 

Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-

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

(UUPA) telah mengatur keharusan pemilik tanah untuk melakukan 

pendaftaran hak atas tanah miliknya. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh kepastian hukum terhadap status tanah yang bersangkutan. 

Peraturan lebih lanjut yang mengatur masalah pendaftaran tanah terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan diharapkan dapat 

berhasil dengan baik guna kesejahteraan masyarakat, khususnya menjamin 

kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Dokumen tanah persil berupa girik, 

letter C, petok, dan lain-lain cukup kuat dijadikan permohonan hak atas tanah 

atau sertifikat karena pada dasarnya hukum tanah di Indonesia bersumber pada 

hukum tanah adat yang tidak tertulis. Hal ini dapat dilihat pada Pasal (5) 
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UUPA yang berbunyi: ”Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan 

ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 

dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang 

tercantum dalam Undang-undang ini dengan peraturan 4 perundangan 

lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar 

pada hukum agama”.  

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum akan hak atas tanah. Produk akhir pendaftaran tanah 

adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi 

utama, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat, tidak mutlak. Pendaftaran 

tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas 

tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah). 

Pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan dengan penerbitan sertifikat 

tanah menjadi sangat penting, setidak-tidaknya karena:
1
 

1. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah 

bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat 

dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertifikat akan memberikan 

perasaan tenang dan tentram, karena dilindungi dari tindakan sewenang-

wenang yang dilakukan oleh siapapun; 

                                                 
1
 Adrian Sutedi, 2006, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak 

Atas Tanah, Jakarta: Bina Cipta, hal. 1. 
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2. Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat 

melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu 

sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat 

disewakan, menjadi jaminan utang atau sebagainya; 

3. Pemberian sertifikat hak atas tanah dimaksudkan untuk mencegah 

kepemilikan tanah dengan luas berlebihan yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Namun pada prakteknya masih banyak masyarakat yang belum 

mendaftarkan kepemilikan tanahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) atau disebut tanah persil. Pada dasarnya persil adalah suatu letak tanah 

dalam pembagiannya atau disebut juga blok yang berisi luas dan kelas tanah 

serta nomor persil, mengenai nama pemilik, dan mengenai jumlah pajak.
2
 

Tanah-tanah yang belum terdaftar ini biasanya adalah tanah yang berasal 

dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu 

tanah hak tertentu dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor 

Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam, antara lain: girik, 

letter, pethuk, rincik, atau ketitir, dan lain-lain. Dokumen atau bukti surat 

dengan nama girik untuk tanah sebenarnya bukanlah tanda bukti kepemilikan, 

tetapi tanda bukti pembayaran pajak. Hal ini bisa membuktikan bahwa orang 

yang memegang (pemegang) dokumen tersebut adalah orang yang menguasai 

atau memanfaatkan tanah tersebut, dan patut diberikan hak atas tanah. 

                                                 
2
 R. Soeprapto, 1986, Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktek, Jakarta: Mitra Sari, 

hal. 11. 
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Masih banyaknya bukti kepemilikan tanah yang belum dikonversi 

menjadi sertifikat dan masih berupa tanah persil mengakibatkan timbulnya 

berbagai permasalahan antara lain tidak ada kepastian hukum atas kepemilikan 

tanah, tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang mempunyai nilai 

ekonomis seperti tidak dapat disewakan, tidak dapat dijual, atau tidak dapat 

digunakan sebagai jaminan utang serta kemungkinan adanya sengketa 

kepemilikan lahan. 

Tanah persil sangat mudah menjadi objek sengketa, karena kurangnya 

asas kepastian hukum. Menurut segi kepastian hukum Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) memang tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap tanah 

belum terdaftar jika terjadi sengketa, dengan alasan tanah tersebut belum 

disertifikatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk 

dijadikan alat bukti di pengadilan. 

Kenyataan di masyarakat masih sering kali terjadi jual beli tanah yang 

belum bersertifikat yakni hanya didasarkan pada petuk pajak ataupun letter C. 

Sebagai contoh adalah kasus sengketa jual beli tanah pada Perkara No. No. 

61/Pdt.G/2013/PN.Ska yang pada pokok permasalahannya terjadi peralihan 

hak atas tanah kepada pihak lain, padahal sebelumnya tanah tersebut telah 

dijual kepada pembeli. Tanah yang belum bersertifikat tersebut dijual oleh 

penjual (AG) kepada pembeli (TN). Beberapa tahun kemudian setelah proses 

jual beli, penjual meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, penjual 

mewariskan tanah yang telah dijual tersebut kepada anak-anaknya. Pembeli 

yang hendak mendaftarkan tanah hasil pembeliannya justru mendapati 
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tanahnya tersebut dikuasai oleh pihak lain (ahli waris penjual). Jalur 

kekeluargaan telah dilakukan oleh pembeli dengan mendatangi ahli waris 

penjual dengan menunjukkan bukti pembelian, namun ahli waris bersikeras 

tidak mau menyerahkan tanah kepada pembeli. Selanjutnya pembeli yang 

tidak menerima kemudian membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. 

Langkah pembeli untuk mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan 

langkah yang tepat karena untuk mempertahankan hak dan kewajibannya, 

orang harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. 

Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri 

tuntutannya secara damai, maka pihak yang merasa dirugikan dapat membawa 

ke pengadilan untuk penyelesaian sengketanya. Cara penyelesaian melalui 

hakim ini diatur dalam hukum acara perdata. Proses penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah 

dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan 

semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya 

peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya.
3
 Selanjutnya 

bagaimana pertimbangan hakim dalam sidang pembuktian dan menetapkan 

putusan atas perkara jual beli tanah yang belum bersertifikat?  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Sengketa Jual Beli Tanah Persil atau Belum 

Bersertifikat (Studi Kasus Putusan di PN Surakarta)”. 

 

                                                 
3
 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, hal.  15. 
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B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah problem-problem penyelesaian sertifikat tanah yang belum 

bersertifikat? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap 

sengketa jual beli tanah yang belum bersertifikat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisa problem-problem penyelesaian sertifikat tanah yang 

belum bersertifikat 

2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam mengambil putusan 

terhadap sengketa jual beli tanah yang belum bersertifikat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya bagi masyarakat tentang prosedur, persidangan, dan putusan 

gugatan perdata. Penelitian ini kiha diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat para pencari keadilan tentang prosedur 

beracara di pengadilan. 
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2. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai hukum 

acara yang berlaku dalam persidangan serta bentuk putusan pengadilan 

khususnya terhadap sengketa jual beli tanah yang belum bersertifikat.  

3. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang prosedur, persidangan, dan putusan gugatan perdata. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Hak-hak penguasaan atas tanah di dalam UUPA telah diatur dan 

sekaligus ditetapkan diantaranya adalah hak-hak perorangan/individual. Hak 

perseorangan/individu adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 

haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan 

hukum) untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau 

mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas 

tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan dan hak 

milik atas satuan rumah susun.
4
 

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang 

dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban 

memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, 

sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat 

mempertahankan haknya. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan 

                                                 
4
 Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media, 

hal. 82. 
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kepastian hukum tersebut, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum akan hak atas tanah. Produk akhir pendaftaran tanah 

adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi 

utama, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat, tidak mutlak. Pendaftaran 

tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas 

tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah). 

Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti 

pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang 

menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari 

tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak 

atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan 

perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat 

terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain.
5
 

Peralihan hak atas tanah hanya dapat dimiliki melalui 2 (dua) hal yaitu 

perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah karena 

perbuatan hukum adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi karena 

perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Perbuatan hukum yang 

menyebabkan beralihnya hak atas tanah tersebut antara lain jual beli, tukar-

menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan pembagian hak bersama. 

Peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum yaitu peralihan hak yang 

terjadi karena meninggalnya seseorang. Akibat dari meninggalnya seseorang, 
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maka hak atas tanah yang dimilikinya secara hukum akan beralih kepada ahli 

warisnya.
6
 

Jual beli tanah adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang 

mempunyai tanah, yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri 

untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, 

yang disebut “pembeli”, sedangkan pihak “pembeli” berjanji dan mengikatkan 

diri untuk membayar harga yang telah disetujui.
7
 Menurut Pasal 1458 KUH 

Perdata menyatakan bahwa: ”Jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua 

belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang 

kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan 

maupun harganya belum dibayar”.  

Praktik jual beli tanah yang telah bersertifikat, maka sertifikat hak milik 

atas tanah tersebut disertakan dalam pendaftaran jual beli tanah itu. Namun 

tidak demikian jika obyek jual belinya berupa tanah yang belum bersertifikat 

(tanah persil) sehingga belum terdapat sertifikat hak milik atas tanah itu. 

Aturan jual beli untuk tanah yang belum bersertifikat adalah didahului dengan 

pendaftaran atau penegasan hak (konversi) terhadap tanah tersebut hingga 

terbitnya suatu sertifikat hak milik atas tanah, lalu dapat dilakukan proses jual 

beli atas tanah dan pembuatan akta jual beli yang dilakukan di hadapan dan 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya oleh Kantor 

                                                                                                                                      
5
 Adrian Sutedi, Op.Cit., hal. 23. 

6
 Effendi Perangin, 2004, Hukum Agraria di Indonesia , Suatu Telaah dari Sudut Pandang 

Praktisi Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal. 2. 
7
 Boedi Harsono, 2003, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria: Isi dan 

Pelaksanaan. Jakarta: Djambatan. hal. 27. 
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Pertanahan, diterbitkan sertifikat hak milik yang baru atas nama pemilik yang 

baru (atas nama pembeli).
8
  

Mekanisme jual beli di atas dapat mudah dilakukan jika tanah sudah 

bersertifikat, namun untuk tanah yang belum bersertifikat atau tanah persil 

tentu mekanismenya akan berbeda seperti jual beli di bawah tangan. Sebelum 

lahirnya UUPA, girik, pethuk atau lainnya masih diakui sebagai tanda bukti 

hak atas tanah, tetapi setelah UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti 

kepemilikan hak atas tanah. Sekalipun demikian, selain sertifikat hak atas 

tanah nampaknya masih ada tanda hak lain yang berlaku yakni Letter C, Girik, 

atau lainnya. Jual beli atas tanah persil yang belum bersertifikat ini tentu 

menimbulkan berbagai masalah mulai dari tidak terpenuhinya asas kepastian 

hukum, tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang mempunyai nilai 

ekonomis seperti tidak dapat disewakan, tidak dapat dijual, atau tidak dapat 

digunakan sebagai jaminan utang serta kemungkinan adanya sengketa 

kepemilikan lahan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu 

hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. 

                                                 
8
 I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya,  I Wayan Wiryawan dan I Ketut Westra, 2012, 

Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat, Program Kekhususan IV : Hukum Bisnis, 

Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 2. 



 11 

Penelitian hukum normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum 

sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu 

waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang 

berdaulat.
9
  

Penelitian jukum normatif meneliti aspek hukum, asas hukum, 

kaidah hukum, doktrin dan lain-lain. Penelitian hukum normatif mengkaji 

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di 

dalam masyarakat. Pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada 

peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang 

diteliti.
10

 Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilaksanakan 

terhadap prosedur penyelesaian sengketa jual beli tanah yang belum 

bersertifikat melalui pengadilan. Tujuannya adalah untuk meneliti asas-

asas hukum.  

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

data primer dan data sekunder,  yang  meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan-bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berlakunya 

bersifat mengikat, antara lain:  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.12. 
10

 Ibid., hal. 14. 
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3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum. 

5) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 

6) Yurisprudensi 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam 

penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku hasil karya 

para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu pengumpulan data 

dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data 

sekunder yang dilakukan dengan cara mengiventarisasi dan mempelajari 

serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai 

dengan kajian tersebut di atas. 
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4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan 

cara menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian 

sengketa jual beli tanah yang belum bersertifikat. Hasil analisis kemudian 

akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari 

kepustakaan, untuk kemudian dilakukan penyusunan data secara sistematis 

serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan.  

 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi 

ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

abstrak. Bagian isi terdiri dari bab-bab sebagai berikut:  

Bab I  Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas mengenai Sengketa Tanah, Tinjauan 

tentang Jual Beli Tanah, yang meliputi Pengertian Jual Beli Tanah, Prosedur 

Jual Beli Tanah, Akibat Hukum Setelah Jual Beli Tanah, kemudian membahas 

masalah Tanah Persil, Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas 
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Tanah, yang meliputi Pengertian Sertifikat Tanah, Pendaftaran Tanah untuk 

Memperoleh Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Dasar Hukum Pendaftaran 

Tanah, Tujuan Pendaftaran Tanah.  

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada babi ni membahas 

mengenai Problem-problem Penyelesaian Sertifikat Tanah Yang Belum 

Bersertifikat, Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan Terhadap 

Sengketa Jual Beli yang Belum Bersertifikat, dan Akibat Hukum dari Putusan 

No. 61/Pdt.G/2013 Pn.Ska terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah. 

Bab IV yaitu Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran. 

 


