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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang ini, tanah menjadi kebutuhan yang utama bagi 

masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya tanah, masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Undang-Undang No. 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan, tanah merupakan permukaan bumi, baik 

yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang 

penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, 

termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.  

Bahwa kenyataannya, tanah merupakan tempat tinggal persekutuan 

(masyarakat), dan juga memberikan penghidupan kepada persekutuan 

(masyarakat).
1
 Hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah, perairan, 

tanaman, dan binatang dalam wilayahnya menjadi sumber kehidupan dan mata 

pencaharian yang diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dinamika 

perkembangan masyarakat hukum adat, kepentingan nasional dan negara 

sesuai prinsip negara kesatuan RI serta pelaksanaannya tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2
 

                                                           
1
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 Tanah umumnya digunakan bagi kehidupan sosial seperti berkeluarga, 

bersekolah, beribadah, berolahraga, dan sebagainya yang dilakukan didalam 

kampung.
3
 

Pentingnya tanah bagi masyarakat, menimbulkan daya saing untuk 

memiliki tanah tersebut. Kegiatan jual beli tanah yang dilakukan, 

sebagianmasih menggunakan aturan adat masyarakat setempat. Hukum adat 

adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan 

sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang 

berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam 

lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada 

kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena 

ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan 

fitrahnya sendiri,hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan 

berkembang seperti hidup itu sendiri.
4
 

Jual beli tanah di desa sama halnya dengan jual lepas. Bahwasannya, 

perbuatan jual lepas adalah perbuatan tunai (kontantehadeling) yang berlaku 

dengan riel, dan konkrit, artinya nyata dan jelas, dapat ditangkap oleh 

pancaindera seseorang.
5
 Penyerahan benda dan pembayaran harganya terjadi 

dengan tunai, sudah diserahkan dan sudah dibayar harganya, walaupun belum 

lunas semua pembayarannya.  

                                                           
3
 Laksanto Utomo, 2016, Hukum Adat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 33. 

4
 Das Recht namlich hat kein Dasein fuur sich, sein wesen vielmehr ist das Leben der Menschen 

selbst, von einer besondern Seite angesehen (Savigny, Uber den Beruf unserer Zeit zur 

Gezetgebung and zur Rechtwissenschaft, 1814). 
5
 Ali Afandi, 1973, Penyerahan Benda menurut sistim BW, kuliah penataran dosen hukum adat se-

Ind. 
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Dengan adanya jual beli tanah, dididalamnya terkandung asas-asas 

dalam perjanjian jual belinya, salah satunya adalah asas konkrit dan visual. 

Asas merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang 

kongkrit bagi lahirnya sistem hukum dalam suatu aturan hukum.Bahwa asas 

hukum yaitu kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan 

alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Untuk 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan diperlukan asas hukum, 

karena asas hukum ini memberikan pengarahan terhadap perilaku manusia di 

dalam masyarakat.
6
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari konkret adalah 

nyata, benar-benar ada (berwujud, dapat terlihat, diraba, dan sebagainya). 

Serta visual yaitu sesuatu yang dapat dilihat dengan panca indera. Asas 

konkrit dan visual sendiri sangat penting dalam perjanjian jual beli tanah, 

karena dengan adanya asas ini, jual beli menjadi nyata, adanya penyerahan 

barang secara terang-terangan, dan adanya para pihak yang menjadi saksi 

sehingga membuat perjanjian tersebut menjadi sah.  

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai Penerapan Asas Konkrit dan Visual Dalam Perjanjian 

Jual Beli Tanah yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: 

“PENERAPAN ASAS KONKRIT DAN VISUAL DALAM PERJANJIAN 

JUAL BELI TANAH (studi kasus di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten 

Sukoharjo)”.  

 
                                                           
6
 Scar’s Blog, 2014, Asas-Asas Hukum Adat, dalam http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/ 

asas-asas-hukum-hk-adat.html diunduh Rabu, 7 November 2018 21.05. 

http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas-hukum-hk-adat.html
http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas-hukum-hk-adat.html
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar 

pembahasannya memperoleh gambaran yang jelas, tidak terlalu luas, dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan. Maka dari itu untuk mempermudah 

pelaksanaan penelitian, penulis membatasi pada penerapan asas konkrit dan 

visual dalam perjanjian jual beli tanah di lingkup wilayah Kecamatan 

Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa 

pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perjanjian jual beli tanah di Kecamatan Tawangsari, 

Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana penerapan asas konkrit dan visual dalam perjanjian jual beli 

tanah di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo? 

3. Bagaimana aktualisasi asas konkrit dan visual dalam perjanjian jual beli 

tanah di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan proses perjanjian jual beli tanah di Kecamatan 

Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Untuk menjelaskan penerapan asas konkrit dan visual dalam perjanjian 

jual tanah di Kecamatan Tawangsari. Kabupaten Sukoharjo. 

3. Untuk menjelaskan aktualisasi asas konkrit dan visual dalam perjanjian 

jual beli tanah di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapakan dari penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan 

bagi penulis tentang proses jual beli tanah di desa sertapenerapan asas 

konkrit dan visual dalam perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat  menambah pengetahuan dan kemanfaatan dalam ilmu hukum. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi maupun 

referensi yang dapat di jadikan acuan khususnya bagi mahasiswa yang 

sedang mempelajari hukum. 
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F. Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas tentang jual beli tanah, bahwa 

para pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan negoisasi lalu timbulah 

kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak satu setuju untuk 

menjual tanahnya kepada pihak kedua dimana pihak kedua berkewajiban 

untuk membayar lunas maupun dengan uang panjer kepada pihak pertama. 

Setelah kedua belah pihak menyetujui dan sepakat terhadap barang dan harga, 

maka mereka telah melakukan kegiatan jual beli tanah. Dalam kegiatan jual 

beli tanah, terdapat asas konkrit dan visual. Yaitu, adanya kesepakatan para 

pihak, dilakukannya kegiatan jual beli tanah dihadapan para saksi yaitu 

perangkat desa, adanya barang yaitu tanah dalam hal ini menjadi objek 

kegiatan jual beli tanah dan sejumlah uang, yang mengakibatkan perjanjian 

tersebut menjadi sah.  

 

Asas Konkrit  

Jual Beli Tanah 

Penjual Pembeli 

Kesepakatan Kedua Belah 

Pihak 

AsasVisual 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
7
 

Metode berasal dari bahasa yunani “Methodos” yang artinya adalah cara atau 

jalan. Metode ini menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk 

memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
8
 

Dalam rangka penulisan skripsi ini, metode yang penulis gunakan 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berbasis pada ilmu 

hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam 

aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi 

yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat
9
. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif, karena 

bagaimana hukum adat diterapkan dalam perjanjian jual beli pada 

masyarakat setempat, serta adanya studi lapangan langsung.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data atau informasi 

                                                           
7
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS, hal.4. 
8
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: CV Rajawali, 

hal.6. 
9
 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  hal. 47. 
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untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis, serta penelitian ini bertujuan 

memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang.
10

 Dengan 

penelitian ini penulis dapat menggambarkan secara jelas tentang hal yang 

berhubungan dengan objek yang di teliti, yaitu bagaimanakah proses 

perjanjian jual beli tanah didesa, serta bagaimanakah penerapan asas 

konkrit dan visual dalam perjanjian jual beli tanah tersebut. 

3. Lokasi Penelitian  

Untuk mendapatkan data, penulis mengambil lokasi penelitian di 

Kantor Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.  

4. Sumber Data 

Adapun jenis data yang di sajikan dalam penelitian ini adalah jenis 

data primer dan data sekunder yang terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data primer meliputi sejumlah keterangan atau fakta secara 

langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Pardi 

Kepala Bagian Pemerintahan Dikantor Kecamatan Tawangsari, 

Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan pada Hari Jumat, 28 Agustut 

2018 Pukul 08.50 WIB, yang mana beliau mengetahui segala 

informasi mengenai proses jual beli tanah di desa, serta penerapan asas 

konkrit dan visual dalam perjanjian jual beli tanah didesa.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi,buku-buku yang berhubungan dengan obyek 

                                                           
10

 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 57. 
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penelitian,hasil penelitian dalam bentuk laporan,skripsi,tesis,disertasi 

dan peraturan perundang-undangan
11

.   

1) Bahan hukum primer terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

b) Norma Hukum Adat 

c) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 

2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi buku, karya 

ilmiah, jurnal, media massa dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan  

Penulis mengumpulkan data dengan cara mencari, mempelajari 

peraturan perundang undangan dan bahan hukum lain yang 

mendukung dengan materi skripsi ini serta berkaitan dengan objek. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan ini bahwasannya penulis mengumpulkan data 

secara langsung pada objek yang di teliti dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui 

hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

                                                           
11

 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106. 
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menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak 

mungkin bisa ditemukan melalui observasi.
12

 

6. Metode Analisis Data 

Penulis akan melakukan penelitian yang menggunakan metode 

analisis kualitiatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, 

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan 

serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh.
13

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh 

mengenai penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika seperti 

berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Kerangka Pemikiran 

G. Metode Penelitian 

H. Sistematika Penulisan 

                                                           
12

 Sugiono, 2009, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: 

AlfaBeta, hal. 317. 
13

 Mukti Fajar Nur Dewanta&Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif&Empress, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.47. 



11 
 

 

BAB II  Tinjauan Pustaka  

A. Tinjauan Umum PerjanjianAdat 

1. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Adat 

2. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Hukum Adat 

3. Akibat Perjanjian Menurut Hukum Adat 

B. Tinjauan Umum Asas-Asas Dalam Hukum Adat 

1. Asas Komunal (communal)  

2. Asas Religio magis (magisch-religius) 

3. Asas Konkrit Visual (concreeto) 

4. Asas Contant (Tunai) 

C. Tinjauan Umum Proses Perjanjian Jual Beli Beli Tanah Dalam 

Hukum Adat Dan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 

5 Tahun 1960 

BAB III  Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

A. Proses Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tawangsari, 

Kabupaten Sukoharjo 

B. Penerapan Asas Konkrit Dan Visual Dalam Perjanjian Jual Beli 

Tanah Di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo 

C. Aktualisasi Asas Konkrit Dan Visual Dalam Perjanjian Jual 

Beli Tanah di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo 

BAB IV  Penutup  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Daftar Pustaka 


