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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat 

Indonesia, karena di atas tanah masyarakat berpijak untuk melaksanakan 

aktifitas keseharian dan di atas tanah masyarakat dapat bercocok tanam hingga 

mendirikan bangunan untuk tempat berteduh atau berlindung, bahkan manusia 

memerlukan tanah sebagai tempat pengebumian masyarakat saat manusia 

wafat.  

Persoalan agraria adalah persoalan yang memerlukan perhatian dan 

pengaturan yang khusus, jelas dan sesegera mungkin. Oleh karenanya maka 

dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan sebagai berikut: “bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini menjadi 

landasan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk berbagai 

peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan/agrarian. 

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini 

terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),
1

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

dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 

unsur-unsur yang berdasarkan pada Hukum Agama.
2
 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat 

di Jawa Tengah. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo masih erat dalam 

pengunaan hukum adat sebagai tatatan berperilku sehari-hari khususnya pada 

masyarakaat di kecamatan Sukoharjo. 

Masih adanya Hukum Adat yang berlaku mengakibatkan adanya 

hubungan antara masyarakat Kabupaten Sukoharjo dengan tanah masih ada, 

dan tidak hanya meliputi hubungan individual antara yang bersangkutan saja, 

tapi menjelma juga sebagai peraturan-peraturan dalam Hukum Adat.
3
 Apalagi 

di negara Indonesia menggunakan asal hukum tanah yang berasal dari Hukum 

Adat yang dimiliki. 

Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, 

peranan tanah akan menjadi bertambah penting sehubungan dengan terus 

bertambahnya jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah untuk 

pemukiman. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan 

kebutuhan akan tanah untuk kegiatan usaha maka semakin meningkat pula 

pada kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dibidang 

pertanahan. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, akan 
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mendorong meningkatnya kegiatan jual beli tanah sebagai salah satu bentuk 

proses peralihan hak atas tanah. 

Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat “permanen” 

(tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan 

dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
4
 

Tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena mempunyai tiga 

komponen yang melekat, yaitu : Tanah mempunyai manfaat bagi pemilik atau 

pemakainya, sumber daya tanah mempunyai harapan di masa depan untuk 

menghasilkan pendapatan dan kepuasan serta mempunyai produksi dan jasa, 

Komponen penting kedua adalah kurangnya supply, maksudnya di satu pihak 

tanah berharga sangat tinggi karena permintaannya, tetapi di lain pihak jumlah 

tanah tidak sesuai dengan penawarannya, Komponen ketiga adalah tanah 

mempunyai nilai ekonomis, suatu barang (dalam hal ini adalah tanah) harus 

layak untuk dimiliki dan 

ditransfer.
5
 

Tanah adalah termasuk kebutuhan primer, setelah sandang atau 

pangan. Seiring perkembangan zaman, cara pandang masyarakat terhadap 

nilai tanah perlahan mulai berubah. Dulu tanah hanya dinilai sebagai faktor 

penunjang aktifitas pertanian saja, tapi saat ini sudah dilihat dengan cara 

pandang yang lebih strategis yaitu aset penting dalam sebuah industrialisasi.  

Di Kabupaten Sukoharjo tanah mempunyai kedudukan yang sentral, 

baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh 
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karena itu masalah tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang 

khusus pula, lebih-lebih dalam era pembangunan ini, dimana pembangunan 

menjangkau segala macam aktifitas dalam membangun manusia seutuhnya 

yang sedikit atau banyak akan bertemu dengan bidang tanah. 

Menurut Hukum Adat hak atas tanah tidak memberikan jaminan dan 

kepastian hukum atas hak tersebut, karena tidak didaftarkan pada daftar umum 

dengan hak atas tanah yang tegas, melainkan hanya diberikan bukti 

pembayaran pajak saja dan bukan merupakan bukti hak.
6
 

Demikian pula dalam hal peralihan hak atas tanah, khusus untuk jual 

beli tanah dilakukan menurut sistem hukum yang dianut oleh para pihak yang 

bertransaksi. Bagi golongan masyarakat pribumi, jual beli tanah berdasarkan 

Hukum Adat. Dengan kompleksnya persoalan hukum pertanahan di Indonesia 

menyebabkan dibuatlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 

Tahun 1960 yaitu tepat pada tanggal 24 September 1960. Sehingga sejak 

tanggal tersebut menjadi tonggak yang sangat penting dalam sejarah 

perkembangan agraria di Indonesia. 

Mengingat pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh alat bukti 

hak 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 (UUPA).  
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Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap kali 

terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah dan perubahan status hak atas 

tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkan hak tersebut adalah 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pelaksanaan pendaftaran tanah 

tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, seseorang akan 

memperoleh atau mendapatkan surat bukti kepemilikan tanah yang lazim kita 

sebut sertipikat tanah. Dengan dikeluarkannya sertipikat tanah tersebut 

seseorang dapat menghindari kemungkinan terjadinya sengketa mengenai 

kepemilikan atas tanah, yaitu terutama dengan pihak ketiga.  

Dalam kenyataannya, di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 

terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang belum 

bersertipikat adalah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan dikantor 

pertanahan. Praktek jual beli tersebut banyak dilakukan di bawah tangan. 

Pertama, disini pihak penjual yang memiliki tanah dan pihak pembeli 

cukup bersepakat atas harga tanah yang dijual tersebut, kemudian pihak 

pembeli akan memberikan sejumlah uang sebagai tanda pembayaran kepada 

pihak penjual dan pihak penjual menyerahkan tanah tersebut tanpa sehelai 

tanda terima. Mereka melakukannya atas dasar saling percaya dan pihak 

pembeli langsung menempati tanah dan menggarap tanah yang dibelinya. 

Transaksi jual beli lisan ini biasanya dilakukan oleh para pihak yang sudah 

saling mengenal satu sama lain dalam suatu kekerabatan. 

Kedua, cara transaksi jual beli tanah ini sebenarnya juga dilakukan 

secara lisan, tetapi sebagai tanda pelunasan pembelian tanah maka pihak 



6 
 

pembeli menyerahkan selembar kuitansi yang berisi sejumlah uang yang telah 

mereka sepakati sebelumnya dengan pihak penjual. Kemudian pihak pembeli 

akan menempati tanah yang akan dibelinya atau langsung menggarap tanah 

tersebut. 

Ketiga, transaksi jual beli tanah dilakukan dihadapan kepala desa atau 

lurah. Disini pihak penjual dan pembeli sepakat dengan harga tanah yang akan 

dijual, dan mereka menghadap kepala desa atau lurah untuk melakukan jual 

beli tanah tersebut. Setelah waktu dan hari ditentukan oleh kepala desa atau 

lurah, maka kepala desa atau lurah beserta perangkat-perangkat desa datang ke 

tempat tanah yang akan jual. Selanjutnya tanah tersebut diukur oleh perangkat 

desa yang disaksikan oleh kepala desa atau lurah, penjual, pembeli dan 

tetangga sebagai saksi. Data-data tentang pengukuran tanah dicatat oleh 

perangkat desa dalam ”surat pernyataan”, dimana isi dari surat tersebut adalah 

transaksi jual beli tanah dari penjual kepada pembeli, luas tanah, tanda tangan 

para pihak, saksi-saksi dan kepala desa atau lurah yang sudah dibubuhi 

stempel. Surat pernyataan tersebut tetap disimpan oleh kepala desa atau lurah, 

jadi baik penjual maupun pembeli tidak memiliki surat pernyataan jual beli. 

Hal ini dikarenakan, untuk mengantisipasi kalau surat tersebut hilang, maka 

kepala desa atau lurah tidak mempunyai arsipnya dan supaya surat bukti itu 

tidak dapat dipalsukan oleh pihak penjual atau pembeli karena untuk 

menghindari kalau ada tuntutan dari pihak penjual dan pembeli. Tetapi apabila 

pihak penjual dan pembeli ingin mempunyai surat jual beli tanah tersebut, 

maka hanya mendapat fotocopynya saja. 
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Objek dari jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan 

adalah tanah bekas hak-hak Indonesia atas tanah yang lebih dikenal dengan 

tanah adat atau tanah bekas hak milik adat, yang demi penyederhanaan cara 

pendaftaran, maka bukti hak dimaksud dapat dijadikan dasar untuk penegasan 

hak oleh kepala kantor pendaftaran tanah.
7
 

Syarat-syarat mengenai asal-usul tanah atau data tanah, dapat diperoleh 

dari buku C desa, yaitu buku yang ada atau dimiliki oleh desa yang berisi 

tentang data tanah yang ada di desa yang bersangkutan. Di dalam buku C desa 

tersebut akan terlihat asal-usul kepemiikan tanah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “AKIBAT HUKUM ATAS 

SENGKETA JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN” (Studi di 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Mengapa pada saat ini masih ada jual beli tanah di bawah tangan di 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana akibat 

hukumnya ? 

2. Bagaimanakah cara penyelesaian terhadap jual beli tanah di bawah 

tangan? 

3. Bagaimana cara untuk memperoleh alat bukti berupa sertipikat? 
                                                           
7
 surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan 

Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah 



8 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mengapa pada saat ini masih ada jual beli tanah di 

bawah tangan di Desa Mulur Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 

dan bagaimanakah akibat hukumnya. 

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap jual beli tanah di bawah 

tangan. 

3. Untuk mengetahui cara untuk memperoleh alat bukti berupa sertipikat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk 

mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat di bidang hukum, Penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab adanya 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek jual beli tanah di 

bawah tangan dan akibat hukumnya dari jual beli tersebut untuk memperoleh 

sertipikat, serta mengetahui cara-cara penyelesaiannya supaya jual beli tanah 

di bawah tangan memperoleh sertipikat jual beli.  

2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya dengan 

masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 
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berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya 

mengenai pembuatan sertipikat jual beli tanah yang masih di bawah tangan. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam penelitian ini metode 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode pendekatan “yuridis empiris”. Pendekatan yuridis empiris yaitu, 

mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan 

lembaga-lembaga sosial yang lain.
8
 Metode pendekatan yuridis empiris 

dalam kaitanya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penyebab adanya permasalahan-permasalahan yang timbul 

dalam praktek jual beli tanah di bawah tangan dan akibat hukumnya. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif. Adapun 

yang dimaksud dengan penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.
9
 

Memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data 

seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. 
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2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

maupun sekunder, adapun data primer dan sekunder yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan, dengan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, 

yaitu berupa observasi dan wawancara serta pengajuan daftar 

pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait Penelitian penyebab 

adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek jual 

beli tanah di bawah tangan dan akibat hukumnya di Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo . 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, serta sumber-sumber tertulis data dari 

Kecamatan sukoharjo, dan sumber tertulis lainnya Data sekunder 

dalam penulisan ini, berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini terdiri dari  data 

sekunder dan data primer. 
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a. Penelitian Lapangan 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan observasi/pengamatan dan wawancara tentang hal-hal yang 

terakait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 

Observasi/pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung 

terhadap objek yang diteliti, sedangkan Wawancara adalah tehnik 

pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung dengan 

responden.
10

 

b. Penelitian Kepustakaan 

Dalam penelitian kepustakaan digunakan teknik pengumpulan 

data dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah 

kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-

dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan penulis.
11

 Penulis dalam meneliti 

permasalahan ini, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa 

peraturan perundang-undangan. 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah terkumpul, metode analisis yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu lebih menekankan 

proses analisisnya pada proses penyimpulan secara deduktif serta pada 
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dinamika hubungun antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan 

logika ilmiah.
12

 

Cara untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian 

ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan 

diteliti. 
13

 

 

G. Sistematika Skripsi 

Penulis untuk menemukan gambaran yang menyeluruh tentang 

permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini, penulis menguraikan 

sistematika penelitian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Metode Analisis Data 

G. Sistematika Skripsi 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka, disini akan diuraikan mengenai teori-teori yang 

dikemukan oleh sarjana-sarjana hukum dan para ahli lainnya yang 

berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti, seperti mengemukakan 

tentang pengertian-pengertian jual beli tanah. 

BAB III HASIL PENELITIAN 

A. Mengapa pada saat ini masih ada jual beli tanah di bawah tangan di 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana akibat 

hukumnya. 

B. Cara penyelesaian terhadap jual beli tanah di bawah tangan. 

C. Untuk mengetahui cara untuk memperoleh alat bukti berupa sertipikat. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 


