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ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK JUAL LEPAS TANAH
DI DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2017

Oleh

Kurnia Mahardika

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap
praktik jual lepas tanah di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung,
Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan
angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) di Desa
Simpang Agung  yang berjumlah 1753 dengan jumlah sampel sebanyak 95
responden.

Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik jual lepas
tanah di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung
Tengah adalah negatif. Hal ini dikarenakan rendahnya pemaham masyarakat terhadap
jual lepas tanah yang baik dan benar. Sehingga masyarakat banyak
mengesampingkan berbagai aspek dalam praktik  Jual lepas tanah. Namun demikian
masyarakat berharap mendapatkan sosialisasi dan pendampingan agar dapat
melaksanakan prakik jual lepas tanah yang baik dan benar.

Kata Kunci : Persepsi, Praktik dan Jual lepas tanah.



 

 

 

 

 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK  

JUAL LEPAS TANAH DI DESASIMPANG AGUNG 

KECAMATAN SEPUTIH AGUNG 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

TAHUN 2017 

  

 

 

 

Oleh 

 

 

Kurnia Mahardika 
 

 

Skripsi  

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

 

 

 
 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016/2017 

 







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Simpang Agung, pada tanggal 17 Agustus

1994. Putra pertama dari pasangan Bapak Rubianto dan Ibu Iin

Susanti. Penulis mengawali pendidikan formalnya di TK

Pancabakti Simpang Agung pada tahun 2000. Kemudian

dilanjutkan di SD N 2 Simpang Agung , SMP N 1 Seputih Agung

dan SMA N 1 Seputih Agung yang masing-masing diselesaikan pada tahun 2006,

2009 dan 2012. Pada tahun 2012 penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Studi

Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tulis.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif sebagai wartawan kampus UKPM Teknokra

Universitas Lampung dimulai dari tahun 2012 - 2016 dengan menjabat sebagai

Fotografer, Kameramen, Kepala Pusat penelitian dan Pengembangan serta Pemimpin

Umum.

Pada tahun 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon

Penggawa V Tengah Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan

Praktik Profesi Kependidikan di SMA N 1 Karya Penggawa



MOTTO

“Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Harta. Ilmu Menjaga Engkau
Dan Engkau Menjaga Harta. Ilmu Itu Penghukum Dan Harta

Terhukum. Harta Akan Berkurang Apabila Dibelanjakan Tapi
Ilmu Bertambah Bila Dibelanjakan”

“Ali Bin Abi-Thalib”

“Tirulah Ilmu Pohon Pisang. Berapa kalipun  dia ditebang, ia
takkan mati. Kecuali ia sudah berbuah”

(Kurnia Mahardika)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan kurnia-Nya  serta Sholawat Kepada Nabi Muhammad SAW, Kupersembahkan

karya sederhada ini sebagai bukti dan kecintaanku kepada:

Ayahandaku  Rubianto, laki-laki yang senantiasa sabar, gigih dan penuh tanggung
jawab dalam mendidik dan Ibunda Iin Susnti yang penuh kasih sayang dalam

merawat. Terimakasih untuk setiap restu, cinta, kasih sayang, bimbingan dan doa
yang tak pernah putus sampai aku berada pada tahap ini.

Almamater tercinta Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Lampung



vi

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmad dan kurnianya

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap

Praktik Jual Lepas Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Desa Simpang Agung

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini ditulis

sebagai salah satu syarat untuk mendpatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas

Lampung.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih setulusnya kepada

berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, motivasi dan waktunya untuk

memperlancar selesainya skripsi ini. Terutama kepada Bapak Drs. Berchah Pitoewas,

S.H. selaku pembimbing I, dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd. Sebagai

pembimbing II. Ucapan terimakasih penulis haturkan pula kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung;

2. Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

3. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;



vii

4. Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan  Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Lampung;

6. Bapak  Hermi Yanzi, S.Pd.,M.Pd., selaku Kepala Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Lampung;

7. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku Pembahas I terimakasih atas saran dan

masukannya.

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganaegraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Lampung. Terimakasih

atas ilmu, saran, bimbingan, dan segala bantuannya yang diberikan.

9. Kedua Orang Tuaku tercinta dan Keluarga besarku yang telah mendoakan dan

memberikan dukungannya serta semua pengorbanan kalian yang tidak ternilai

dari segi apapun.

10. Adikku Lita Dwi Saputri terimakasih untuk doanya semoga bisa lebih baik dari

mamasmu ya.

11. Bapak dan Ibu guru terimakasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini sehingga

saya bisa berada ditahap ini.

12. Bapak Pramono selaku Kepala Kampung Desa Simpang Agung Kecamatan

Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Terimakasih atas bantuannya.



viii

13. Teman-teman seperjuangan dari TK sampai kuliah terimakasih untuk dukungan,

bantuan dan kebersamaan selama ini (Agus S, Benny, F, Dwi P, Yeni W, Desi S,

Ekarani S, Yogi P)

14. Teman-teman seperjuangan di Prodi PPKn angkatan 2012 (Sekar, Nur, Lia, Lya,

Adis, Sony, Yoga, Roy, Ricco, Agung, Rohim, Baidowi, Dwi, Juki, Rini, Dini,

Ridho, Anggi, Sesa, Hadi, Wahyu, jeck) serta seluruh kawan-kawan civic yang

lainnya. Terimakasih untuk kebersamaan, bantuan dan motivasinya.

15. Keluarga besar UKPM Teknokra Universitas Lampung kanda, yunda, dinda dan

kawan-kawan (Ayu, Sutil, Ubul, Odet, Imam, Nyai, Mbak Fitri, Mba Nisa, Ka

Faris, Ka rudi, Ka Burhan Ka, Apro, Mba Vina Mba Rika) yang tidak bisa saya

sebutkan satu-persatu terimakasih atas doa, semangat, kebersamaan ilmu dan

pengalama luar biasa yang diberikan selama saya menjadi mahasiswa.

16. Kawan-kawan KKN-PPK Karya Penggawa V Tengah, Pesisir Barat (Erfan S,

Putri S, Zachra DM, Wahyu N, Meisita A, Wirda O, Melyasari, Alfiani FS dan

Devi A) terimakasih untuk 60 hari yang mengasankan dan doa-doa yang terus

diucapkan.

17. Keluarga besar Pekon Karya Penggawa V Tengah (Bapak dan Ibu Dulaimi,

Tambat, Bang Ari serta seluruh warga) terimakasih atas sambutan yang hangat,

bantuan dan doa yang diberikan.

18. Teman-teman Karang Taruna Dusun I Madiun Simpang Agung (Mas hendro,

Mas Muk, Mei, Yenita, Dani, Pras dan semuanya) yang memberikan semangat

untuk menyelesaikan skripsi ini.



ix

19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dari

penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandarlampung, Maret 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR TABEL ..... . ........................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR. .........................................................................................v

1. PENDAHULUAN.. .........................................................................................1

A. Latar Belakang ........................................................................................1
B. Identifikasi Masalah................................................................................5
C. Pembatasan Masalah ...............................................................................5
D. Rumusan Masalah ...................................................................................5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................6

1.Tujuan Penelitian.............................................................................6
2. Kegunaan Penelitian.......................................................................6

F. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................7
1. Ruang Lingkup Ilmu......................................................................7
2. Ruang Lingkup Subjek ..................................................................7
3. Ruang Lingkup Objek ...................................................................8
4. Ruang Lingkup Wilayah................................................................8
5. Ruang Lingkup Waktu...................................................................8

II. TINJAUAN PUSTAKA.................................................................................9

A. Tinjauan Pustaka .... .........................................................................................9
1. Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat........................................................9
2. Tinjauan Tentang Tanah dan Penguasaannya ..............................................14
3. Tinjauan Tentang Jual Beli Tanah ...............................................................19
4. Pelaksanaan Jual Beli Tanah........................................................................23
5. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat ........................................................25
6. Jual Lepas Tanah .........................................................................................27
7. Sertifikat Tanah.. .........................................................................................29

B. Kajian Penelitian Yang Relevan.......................................................................30
C. Kerangka Pikir........ .........................................................................................32

III. METODE PENELITIAN ............................................................................34

A. Metode Penelitian.. .........................................................................................34
B. Populasi dan Sampel .......................................................................................34

1. Populasi ............. .........................................................................................34
2. Sampel............... .........................................................................................35



C. Variabel Penelitian . .........................................................................................36
D. Definisi Konseptual dan Operasional ..............................................................37

1. Definisi Konseptual...............................................................................37
2. Definisi Operasional..............................................................................37

E. Pengukur Variabel .. .........................................................................................38
F. Teknik Pengumpulan Data................................................................................38

1. Teknik Pokok ........................................................................................38
2. Teknik Pendukung ................................................................................39

G. Uji Validitas dan Reliabilitas ...........................................................................40
1. Uji Validitas .........................................................................................40
2. Uji Reliabilitas ......................................................................................40

H. Teknik Analisis Data........................................................................................42

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan ..............................................................44

A. Langkah-Langkah Penelitian ....................................................................44
1. Persiapan Pengajuan Judul............................................................44
2. Penelitian Pendahuluan .................................................................44
3. Pengajuan Rencana Penelitian ......................................................45
4. Penyusunan Alat Pengumpul Data................................................46
5. Pelaksanaan Uji Coba Angket.......................................................47

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .........................................................52
C. Deskripsi Data. .........................................................................................58

1. Pengumpulan Data ........................................................................58
2. Penyajian Data ..............................................................................59

a. Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Jual Lepas Tanah
Indikator Pemahaman..............................................................59

b. Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Lepas Tanah Indikator
Tanggapan ...............................................................................64

c. Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Lepas Tanah Adat
Indikator Harapan....................................................................69

d. Penyajian Data Praktik Jual Lepas Tanah (Variabel Y) .........75

D. Pembahasan ... .........................................................................................80
1. Indikator Pemahaman....................................................................80
2. Indikator Tanggapan .....................................................................83
3. Indikator Harapan..........................................................................86
4. Persepsi Masyarakata Terhadapa Praktik Jual Lepas Tanah.........87

V. Kesimpulan Dan Saran..................................................................................91
A. Kesimpulan ....... .........................................................................................91
B. Saran .................. .........................................................................................92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kepala Keluarag (KK) di Desa Simpang Agung .....................35

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Pada Masing-Masing Dusun di Desa Simpang Agung

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ...................36

Tabel 4.1 Distribusi skor Hasil Uji Coba Angket kepada 10 orang diluar populasi

untuk item Ganjil (X) ...........................................................................48

Tabel 4.2 Distribusi skor Hasil Uji Coba Angket Kepada 10 orang diluar popilasi

untuk item Genap (Y)…………………………………………………49

Tabel 4.3 Distribusi hasil antara item ganjil (X) dan item genap (Y)……………50

Tabel 4.4 Hasil komoditi pertanian Desa Simpang Agung tahun 2016………….55

Tabel 4.5 Jumlah hewan ternak di Desa Simpang Agung tahun 2016…………...56

Tabel 4.6 Sarana dan prasarana yang ada di Desa Simpang Agung……………..57

Tabel 4.7 Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Jual

Lepas Tanah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah………………………………………...59

Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman…………………………..63

Tabel 4.9 Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Jual

Lepas Tanah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah………………………………………….64



Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Indikator Tanggapan…………………………...68

Tabel 4.11 Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Lepas

Tanah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten

Lampung Tengah………………………………………………...…..69

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Indikator Harapan……………………………...74

Tabel 4.13 Distribusi Skor Angket Pada Variabel Y (Praktik Jual Lepas

Tanah)……………………………………...………………………...75

Tabel 4.14 distribusi frekuensi Variabel (Y)..……………………………………79



xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir………………………………………………………….33



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan tanah untuk manusia sangatlah penting.Dalam melangsungkan

kehidupannya manusia tidak bisa jauh dari tanah. Tanah dimanfaatkan sebagai

lahan bercocok tanam, tempat berdagang, mendirikan bangunan bahkan saat

meninggal manusia masih memanfaatkan tanah dalam pemakamannya. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah yaitu

permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atasnya sekali. Sedangkan dalam

Pasal 4 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tanah dinyatakan sebagai

berikut. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksut dalam

pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Agar dapat memanfaatkan tanah seseorang harus mempunyai hak penguasaan

tanah. Dalam hukum agraria konsep hak tanah dibagi dalam dua bentuk

(Supriadi, 2006:64). Pertama adalah hak atas tanah yang bersifat primer. Hak

atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai

secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama

dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam
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UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer yaitu: Hak Milik

Atas tanah (HM), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna

Bangunan (HGB). Kedua adalah hak atas tanah yang bersifat sekunder. Maksut

dari hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah yang bersifat

sementara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 UUPA yang mengatur hak-

hak atas tanah yang bersifat sementara contohnya adalah hak gadai, hak usaha

bagi hasil, hak menumpang dan hak menyewa atas tanah pertanian.

Dalam perkembangannya kebutuhan tanah untuk manusia kian meningkat. Hal

ini menyebakan pemindahan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada orang

lain. Perbuatan hukum ini bisa dilakukan dengan jual-beli, tukar-menukar, hibah

atau pemberian dengan wasiat.Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 UUPA

dijelaskan bahwa hak milik tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pengalihan ini ialah perbuatan-perbuatan hukum yang disengaja untuk

memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan hak atas tanah

menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Sehingga

pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan

dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang

menerima pengalihan.

Hukum mengenai jual beli tanah ini di Indonesiaa sudah diatur dalam Undang-

Undang Pokok Agraria  (UUPA) yang berlaku sejak tanggal 24 september 1960.

UUPA adalah undang-undang yang mempergunakan Hukum adat sebagai

sumber pembentukan hukum. Dalam hukum adat jual beli adalah bentuk

perikatan atau perjanjian yang bersifat terang dan tunai. Sifat terang ditunjukan
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dengan adanya itikad baik dari kedua belah pihak, kemudian perjanjian itu dibuat

dan disaksikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan sifat tunai

ditunjukan dengan penyerahan secara fisik dan pada saat itu diserahkan pula

uang pengganti sebagai pengganti nilai jual tanah.

Praktik jual beli tanah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu jual beli tanah yang

sudah bersertifkat dan jual beli tanah belum mempunyai sertifikat. Untuk praktik

jual beli tanah yang sudah bersertifikat pelaksanaannya penjual dan pembeli

datang ke kantor PPAT yang berwenang untuk membuat akta mengenai

pengalihan hak tanah yang dijual tersebut. Jika dianggap perlu PPAT dapat

meminta pembuatan akta tanah disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota

pemerintah desa. Dalam hal ini kepala desa bersaksi bahwa tanah yang dijual

adalah benar tanah Hak Milik dan penjual berwenang untuk menjualnya.

Sedangkan untuk jual beli tanah yang belum bersertifikat Jual beli tanah

dilakukan dimuka Kepala Adat (Desa), yang bukan hanya bertindak sebagai saksi

tetapi dalam kedudukannya sebagai Kepala Adat (Desa) menyatakan bahwa jual

beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan dilakukannya dimuka

kepala adat jual beli itu menjadi “terang” bukan perbuatan hukum yang gelap.

Dengan demikian maka pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang

bersangkutan sebagai pemilik yang baru danakan mendapat perlindungan hukum

jika kemudian hari ada yang menggugat dan menganggap jual beli tersebut tidak

sah. Umumnya dari jual beli tanah itu dibuatkan suatu akta, berupa pernyataan

dari pihak penjual bahwa ia telah menjual tanahnya kepada pembeli. Praktik jual

beli ini dilakukan dengan cara tunai. Pembayaran harga dan penyerahan haknya
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dilakukan pada saat yang sama. Jual beli seperti ini biasa disebut  Jual Lepas.

Pada praktik jual lepas tanah berdasarkan hukum adat ini hanya menggunakan

rasa saling percaya antar pembeli dan penjual. Biasanya pembeli memberikan

panjer sebagai tanda pengikatnya. Namun pada kenyataannya panjer ini dijadikan

sebagai tanda jadi bukan hanya tanda pengikat.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan di Desa Simpang

Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah praktik jual

lepas tanah berdasarkan hukum adat masih banyak terjadi. Hal ini disebabkan

karena tanah yang digarap warga belum memiliki sertifikat. Dalam

pelaksanaannya jual lepas tanah bukanlah kegiatan melanggar hukum.Namun

pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Jual lepas tanah tanpa pendataan

dan penyerahaan sertifikat tanah tidak mempunyai kekuatan didepan hukum. Hal

ini tak jarang menyebabkan sengketa tanah antara penjual dan pembeli. Dengan

itikad tidak baik penjual dapat kembali menawarkan tanahnya kepada orang lain.

Selain itu ahli waris pun dapat menggugat tanah yang sudah dijual tersebut.

Dengan mengajukan perkara bukan tidak mungkin sang ahli waris dapat

memenangkan gugatan karena tanah yang terjual tidak memiliki sertifikat tanah

dan pengalihan hak tanah. Pada dasarnya jual lepas tanah masih legal

dilakukan.Namun praktik jual lepas tanah ini tidak hanya berhenti pada saat

proses antara penjual dan pembeli saja. Usai melaksanakan proses jual beli,

langkah selanjutnya adalah mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikat

tanah tersebut.Agar dikemudian tidak ada sengketa tanah karena pembeli dapat

mengalami kesukaran untuk membuktikan haknya atas tanah yang telah

dibelinya tanpa akta tanah dari PPAT mengenai pengalihan hak tanah tersebut.
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Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya pengetahuan

mengenai Jual beli tanah maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian

mengenai“Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Jual Lepas Tanah

Berdasarkan Hukum Adat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih banyak jual beli tanah yang belum bersertifikat di Desa Simpang

Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jual beli tanah

3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah di PPAT usai

jual lepas tanah

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang timbul, untuk lebih efektif penulis

membatasi masalah dengan mengkaji mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap

Praktik Jual Lepas Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Desa Simpang Agung

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “

BagaimanakahPersepsi Masyarakat Terhadap Praktik Jual Lepas Tanah
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Berdasarkan Hukum Adat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah”.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Jual Lepas Tanah Berdasarkan Hukum

Adat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

Tengah”.

2. Kegunaan Penelitian

2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pendidikan

khususnya konsep pendidikan kewarganegaraan dimensi kajian hukum dan

kemasyarakatan dalam hal pengetahuan tentang jual lepas tanah berdasarkan

hukum adat.

2.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang

proses jual lepas tanah berdasarkan hukum adat.
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b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini peneliti menjadi tahu mengenai praktik jual lepas tanah

berdasarkan hukum adat yang berlangsung disekitar masyarakat.

c. Bagi Program Studi

Peneitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bacaan mahasiswa program studi

PPKn serta menambah pengetahuan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan

dalam kawasan Hukum dan Kemasyarakatan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitianya adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah mengkaji danmenjelaskan tentang

ilmu pendidikan khususnya pada kajian hukum dan kemasyarakatan yang

berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap jual  lepas tanah berdasarkan

hukum adat dan hukum agraria.

2. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat di Lingkungan Kampung

Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
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3. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat terhadap jual

lepas tanah berdasarkan hukum adat di Kampung Simpang Agung Kecamatan

Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

4. Ruang Lingkup Wilayah

ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kampung Simpang Agung

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan

oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 28 Januari 2016

dengan nomor: 794/UN26/3/PL/2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017

dengan nomor: 211/SA/II/SK/2017.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat

1.1 Pengertian Persepsi

“Persepsi adalah proses perorganisasian, penginterprestasian terhadap rangsangan

yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang

berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.” Bimo

Walgito dalam Sunaryo (2010:99).

“Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung pada diri kita untuk

mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses itu kita membentuk

kesan tentang orang lain. kesan yang terbentuk berdasarkan informasi yang

tersedia di lingkungan.” Sarlito W Sarwono (2010: 24).

“Persepsi merupakan aktivitas mengindera, mengintegrasikan dan memberikan

penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut

tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di

lingkungannya.Sensasi-sensasi dari lingkungan akan diolah bersama-sama dengan

hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-harapan,
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nilai-nilai, sikap, harapan, dan lain-lain.”Young dan Jalaludin Rahmat dalam

Rosilayati (2014: 10).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat kita pahami bahwa persepsi adalah sikap

individu dalam menilai suatu situasi atau lingkungannya yang dipengaruhi oleh

kondisi fisik dan sosial lingkungan tersebut.

Dedi Mulyana (2005: 171) menyebutkan secara garis besar persepsi manusia

dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar,sedangkan

persepsi terhadap orang menaggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif,

harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada saat anda

mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat

interaktif.

b. Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi

terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Orang lebih aktif

daripada kebanyakanobyek dan lebih sulit diramalkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi adalah sebagai

berikut, yaitu :

a. Faktor-faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain

yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan

Crutchfield merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional.Dalil ini

berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya
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obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.Jalaludin

Rakhmat (2011: 55).

b. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu,

seperrti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat

sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.

1.2 Syarat-Syarat Mengadakan Persepsi

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengeluarkan

persepsinya sebagaimana yang dijelaskan Rosyilayati (2014: 14) yakni:

1. Adanya objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor

stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor),

dapat pula datang dari dalam langsung mengenai syaraf penerimaan (sensoris)

yang bekerja sebagai reseptor.

2. Alat indera atau reseptor

Yaitu alat untuk menerima stimulus di samping itu harus pula ada syaraf

sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke

susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.Selain itu alat indera sebagai

alat untuk mengadakan respon diperlukan juga syaraf motoris.

3. Perhatian

Untuk menyadari atau mengadakan pandangan atau persepsi diperlukan pula

adanya perhatian yang memerlukan langkah pertama sebagai suatu persiapan

dalam mengadakan persepsi.
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1.3 Pengertian Masyarakat

“Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara,  dari wewenang dan

kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah

laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk

kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan

suatu adat istiadat.”Mac lver dan Page dalam Soerjono Soekanto (2006: 22).

“Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja

bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan

menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang

dirumuskan dengan jelas” Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto(2006:

22).“Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan

kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.” Selo

Soemardjan dalam Soerjono Soekanto(2006: 22)

Bagja Waluya (2007: 11), menyatakan bahwa syarat terbentuknya masyarakat

adalah:

1. Terdapat sekumpulan orang

2. Berdiam atau bermukim disuatu wilayah dalam waktu yang relatif sama atau

kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya

3. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran

4. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada

5. Kesetian pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama
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6. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan

kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan dan kebudayaan

kebendaan.

1.4 Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang

hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan

terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat :Robbins ( 2001 : 89 )

mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi

masyarakat yaitu :

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba

menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh

karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu .

2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat

mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam

keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya

mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan

benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.

3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa

sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.
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2. Tinjauan TentangTanah dan Penguasaannya

2.1  Pengertian Tanah

Dalam kamus bahasa indonesia tanah diartikan sebagai lapisan bumi yang paling

luar. Sedangkan menurut Pasal 4 Ayat (1) UUPA tanah diartikan sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun

bersama-sama denganorang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Konsep tentang tanah dalam pasal 4 ayat (1)UUPA, hanya mencakup permukaan

bumi saja. Pengertian permukaan bumi yaitu hanya lapisan bumi yang ada

diatasnya.Sementara tanah yang berada di dalam permukaan bumi serta bahan

galian yang ada di dalamnya, tidak termasuk pengertian dari tanah sesuai dengan

konsep UUPA. Sedangkan menurut Maria R. Ruwiastuti yang dikutip dalam oleh

Salim HS dalam buku Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA)

(2016:18) tanah diartikan sebagai berikut

“Suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupkan kelompok

manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral

maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai perpangkalan budaya dari

komunitas yang bersangkutan”
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Konstruksi tanah dalam pengertian ini adalah sama dengan wilayah (area).

Wilayah secara terminologis, yaitu daerah (kekuasaan, pemerintahan,

pengawasan) atau lingkungan daerah (Provinsi, Kabupaten) .Pengertian tanah

dalam konstruksi ini seolah-olah tanah erat kaitanya dengan wilayah

admisnistratif.Memang tanah itu ada yang berada diwilayah pedesaan ataupun

perkotaan. Disamping itu, Maria R. Ruwiastuti mengemukakan ada dua fungsi

tanah  yaitu potensi ekonomis dan potensi budaya. potensi ekonomis merupakan

potensi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada diatas

tanah tersebut. Tanah itu dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh

pemiliknya.Tanah yang berfungsi sebagai ekonomi dapat tanah yang berupa

hutan, gunung dan lahan-lahan pertanian.Sedangkan tanah dari fungsi budaya

merupakan bertemunya dua atau lebih budaya dalam suatu masyarakat.Sehingga

pada tanah itulah masyarakat melakukan transaksi antara satu dengan yang

lainnya.

Apabila disintesiskan pengertian tanah, baik yang tercantum dalam undang-

undangataupun pandangan yang dikemukakan oleh para ahli, maka konsepsi tanah

dapat disarikan menjadi:

1. Tanah berdasarkan aspek fisiknya

2. Tanah berdasarkan aspek penguasaannya

Tanah berdasarkan penguasaannya dibagi menjadi tiga yaitu  tanah yang dikuasai

oleh negara, tanah yang dikuasai dibawah hukum adat dan tanah yang dikuasai

dengan atas hak lainnya.

3. Tanah berdasarkan aspek fungsi atau manfaatnya
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Tanah dari aspek pemanfaatannya merupakan tanah yang dapat digunakan dan

dinikmati oleh pemiliknya atau orang lain, baik terhadap hak-hak yang terdapat

dibawah ataupun diatas tanah tersebut. Dari pemaparan diatas maka  pengetian

tanah dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat, dan atau

perorangan dan atau badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang

bernilai ekonomis dan budaya”

Dalam hal  ini, konsep tanah hanya dilihat pada lapisan atas bumi saja dan tidak

termasuk bahan-bahan galian yang terkandung didalamnya. Karena bahan galian

atau tambang dan mineral itu telah diatur dalam undang-undang tersendiri.

2.2 Macam-Macam Hak Penguasaan Tanah

Yang dimaksud dengan hak atas tanah ialah hak yang memberikan wewenang

untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan demikian

pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya, sekedar

diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan

tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan hukum lain

yang lebih tinggi (Samun, 2011). Hak penguasaan tanah oleh individu dibagi

menjadi dua yakni hak atas tanah yang bersifat primer dan sekunder.Hak atas

tanah yang bersifat primer adalah hak pakai yang diberikan oleh negara yang

bersifat tetap.Diantaranya adalah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna

usaha. Sedaangkan hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah
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yang bersifat sementara .Contohnya adalah hak gadai, hak menumpang dan hak

sewa.

1. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai

individu ataupun badan dengan ketentuan pasal 6 UUPA. Hak milik hanya dapat

diberikan kepada orang (WNI) atau badan hukum .hak milik dapat beralih atau

dialihkan kepada pihak lain. Hak milik bisa dipunyai oleh Warga Negara

Indonesia dan badan-badan hukum yang diatur dalam peraturan pemerintah No.

38 Tahun 1963.Yaitu Bank-Bank yang didirikan oleh negara, Koperasi Pertanian,

Badan Keagamaan, dan Badan Sosial yang ditunjuk.Sedangkan terjadinya hak

milik karena ketentuan Hukum Adat, karena ketentuan undang-undang dan

menurut penetapan pemerintah.

2. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara guna perusahaan,

pertanian, perikanan atau peternakan.HGU dapat dimiliki oleh WNI dan badan

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

HGU terjadi karena penetapan pemerintah dan dengan cara lain yaitu terjadi

karena konversi menurut UUPA. HGU dapat beralih dan diperalihkan kepada

pihak lain. Pemindahan HGU memerlukan izin dari instansi yang

berwenang.HGU bisa dihapus karena sesuatu syarat yang tidak terpenuhi,

dilepaskan oleh pemegangnya, dicabut untuk kepentingan umum tanahnya

musnah dan karena ketentuan pasal 30 ayat (2) UUPA.

3. Hak Guna Bangunan (HGB)
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Hak guna bangungan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas

tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh

tahun.Yang dapat memiliki HGB adalah WNI dan badan hukum yang didirikan

menurut hukum Indonesia. HGB dapat beralih dan diperalijkan kepada pihak lain

atas izin instansi yang berwenang. HGB dapat dihapuskan jika jangka waktu

berakhir, dihentikan karena tidak memenuhi syarat, tanahnya musnah dan karena

ketentuan pasal 36 ayat (2).

4. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak penguasaan tanah untuk menggunakan dan atau memungut

hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain,

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan

perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UU. Hak pakai bisa terjadi karena

surat keputusan pemberian hak oleh pemerintah dan karena perjanjian juga bisa

terjadi karena konversi hak-hak lama. Hilangnya hak pakai dapat terjadi karena

jangka waktunya berakhir, tanahnya ditelantarkandicabut oleh kepentingan umum

dan tanahnya musnah.

5. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk

keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai

sewa.yang dapat mempunyai hak sewa adalah WNI, Orang asing yang

berkedudukan di Indonesia , Badan Hukum Indonesia dan badan hukum asing.
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Terjadinya hak sewa karena perjanjian antara pemilik tanah dan orang yang

menyewa serta dapat terjadi karena konversi.

3. Tinjauan Tentang Jual Beli Tanah

3.1 Pengertian  Jual Beli Tanah

Pengertian jual beli tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

memang tidak didefinisikan secara jelas.Hanya dalam beberapa pasal menegaskan

bahwa hak atas tanah itu dapat beralih dan diperalihkan. Dalam ketentuan pasal 20

ayat (2) UUPA dijelaskan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada

pihak lain. Pemaknaan beralih dalam hal ini ialah termasuk perbuatan-perbuatan

hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain

antara lain melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar dan penyerahan secara

sukarela.

Pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang

kepada orang lain. Sehingga pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum

yang disengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang

mengalihkan kepada yang menerima pengalihan Efendi Perangin (1994:1).

Dari dua pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah adalah

perbuatan hukum yang dengan sengaja memindahkan hak atas tanah kepada pihak

lain agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima.
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3.2 Prinsip-Prinsip Penting Dalam Jual Beli Tanah

Dalam melakukan jual beli tanah terdapat prinsip-prinsip atau aturan yang harus

terpenuhi sehingga praktik jual beli tanah tersebut dapat dikatakan legal (Samun,

2011). Berikut adalah prinsip-prinsip jual beli tanah:

a) Dilihat dari sisi subjeknya (penjual) maka yang berhak untuk menjual

tanah ialah pemilik tanah yang bersangkutan. Pemegang hak milik atas

tanahlah yang berhak melakukan perbuatan hukum yang disengaja untuk

mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui praktek jual beli.

b) Apabila pemilik tanah lebih dari satu orang, maka diperlukan persetujuan

dari pemilik yang lain. Jika salah satu pemilik tanah tidak mau maka

pemilik lain tidak dapat menjual tanah tersebut.

c) Apabila terjadi jual beli tanah tetapi pihak yang menjual ternyata tidak

berwenang (belum dewasa) maka pihak lain yang berkepentingan bisa

mengajukan pembatalan terhadap perjanjian jual beli yang telah dibuat.

Demikian juga terhadap pembeli yang belum memenuhi syarat sebagai

subjek hukum (belum dewasa atau di bawah pengampunan). Dengan kata

lain perjanjian jual beli tanah yang dibuat oleh para pihak yang belum

memenuhi syarat sebagai subjek hukum walaupun yang bersangkutan

merupakan orang yang berhak atas tanah maka perjanjian tersebut tidak

syah dan bisa diminta dibatalkan.

d) Apabaila sebidang tanah akan dijual padahal diatasnya telah berdiri

bangunan atas nama orang lain maka penjualan tanah dan bangunan tidak

boleh dilakukan secara sepihak oleh pemilik tanah dimana bangunan itu

berdiri.
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e) Asas jual beli tidak memutuskan sewa juga berlaku terhadap jual beli

tanah dimana diatas tanah terdapat hubungan sewa menyewa. Jika tanah

dijual maka beralihlah hubungan hukum antara pemilih tanah baru dengan

penyewa sebelumnya.

f) Pembeli atau penjual bisa bertindak sendiri ataupun melalui kuasanya. Jika

penjual atau pembeli bertindak sendiri ma identitasnya harus jelas yang

dapat dibaca dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya.

Kuasa harus dalam bentuk tertulis yang dilegalisasi oleh camat/ notaris/

panitera pengadilan/ perwakilan negara di luar negeri. Surat kuasa yang

tidak tertulis atau yang dilakukan dibwah tangan yang tidak dilegalisasi

tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan jual beli tanah.

g) Berdasarkan hukum sebenarnya yang menjadi objek jual beli tanah ialah

bukan tanahnya melainkan hak atas tanah yang melekat pada tanah yang

bersangkutan. Sehingga yang beralih juga bukan tanahnya tetapi hak atas

tanah yang melekat pada tanah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan

UUPA, semua hak atas tanah dapat beralih dan diperalihkan salah satunya

dengan jalan membuat perjanjian jual beli tanah, karena dengan jual beli

maka hak atas tanah akan beralih kepada pembeli.

h) Berkenaan dengan benda-benda yang melekat diatas tanah, maka

diberlakukan suatu asas yang dipakai dalam hukum agraria Indonesia,

yaitu asas pemisahan horisontal. Berdasarkan asas ini maka dimungkinkan

pemilik tanah menjual tanahnya bersamaan dengan benda-benda diatasnya

(rumah, pepohonan ataupun alat produksi) atau tidak. Dalam hal ini
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tergantung pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta jual

beli.

i) Berdasarkan Pp No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan

bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan oleh PPAT. PPAT

sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta

tanah yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan hak

milik satuan rumah susun. Akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta

otentik.

j) Mengenai harga tanah yang diperjualbelikan besarnya atau nominalnya

tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan pembayarannya

juga bisa dilakukan tunai ataupun tidak tergantung kesepakatan yang

diambil kedua belah pihak. Namun karena dalam jaul beli yang berobyek

barang ada tindakan penyerahan barang maka biasanya sekaaligus pada

saat itu diseraahkan uang sebagai pengganti nilai dari tanah yang

diserahkan kepada pihak pembeli. Hal ini sesuai dengan prinsip perjanjial

jual beli tanah merut hukum adat yang bersifat tunai. Apabila pembayaran

pada jual beli tanah belum lunas maka sebaiknya jual beli dibuat dengan

akta dibawah tangan atau akta notaris, dan jika sudah dibayar lunas maka

baru dibuat akta jual beli dihadapan PPAT.

k) Dalam jual beli tanah penyerahan objek tanah terjadi pada saat perjanjian

dibuat berupa penyerahan hak atas tanahnya sedangkan penyerahan fisik

tanahnya diserahkan berdasarkan kesepakatan bersama.
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4. Pelaksanaan Jual Beli Tanah

4.1 Pelaksanaan Jual Beli Tanah Bersertifikat

Untuk melakukan praktik jual beli tanah yang sudah bersertifikat berikut adalah

persiapan dan tahapannya (Samun, 2011):

a. Surat permohonan pendaftaran tanah

b. Sertifikat asli tanah yang bersangkutan, berkaitan dengan keaslian sertifikat ini

maka PPAT akan melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan.

c. Foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

d. Foto copy KTP penjual dan pembeli

e. Foto copy kartu keluarga

f. Surat/akta pernikahan bagi yang sudah berkeluarga

g. Surat pernyataan rela menjual dari suami/isteri penjual apabila salah satu tidak

hadir

h. Bukti bahwa tanah yang bersangkutan tidak sedang dalam sengketa atau

perselisihan, surat ini dapat diperoleh dari Kepala Desa dimana tanah itu berada

i. Izin mendirikan bangunan jika diatas tanah berdiri sebuah bangunan

j. Untuk penjualan tanah sebagian disertakan pula gambar sekat pemisah dari

tanah yang diperjualbelikan.
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4.2 Pelaksanaan Jual Beli Tanah Belum Bersertifkat

Selain praktik jual beli tanah yang sudah bersertifikat.Jual beli tanah juga bisa

dilakukan bagi tanah yang belum bersertifkat (Samun, 2011). Berikut adalah

persiapan dan tahapannya:

a. Surat permohonan konversi, surat ini formatnya sudah ditentukan oleh BPN

yang berisi permohonan kepada kepala kantor pertanahan dengan dilampiri

foto copy letter C desa, Kutipan letter C Desa dan keterangan desa.

b. Foto copy KTP penjual dan pembeli. Identitas penjual harus jelas memuat

keterangan keterangan sebagai berikut:

i. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat

tinggal, dan keterangan lain yang diperlukan

ii. Identitas dari kuasanya jika penjual tidak bertindak sendiri

iii. Identitas dari kuasanya jika penjual tidak bertindak sendiri

iv. Identitas wali atau pengampu jika penjual belum atau tidak cakap melakukan

perbuatan hukum (jual beli tanah)

v. Persetujuan dari pihak isteri atau suami jika penjual sudah menikah.

c. Fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk tanah yang

diperjual belikan tersebut.

d. Surat pernyataan rela menjual dari suami atau isteri penjual apabila sudah

berkeluarga dan salah satu tidak hadir.

e. Surat pernyataan calon penerima hak (pembeli) bahwa dengan pemindahan

hak  tersebut, pembeli tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang

melampaui batas maksimum dan tidak menjadi pemegang hak ats tanah
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absantee. Surat ini ditandatangani dan bermaterai dimana formatnya sudah

ditentukan oleh kantor pertanahan.

f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKTP) dari KPT yang menyatakan

bahwa hak atas tanah itu belum disertifikatkan atau sertifikat sementara.

g. Surat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kepala desaa yang

dikeluarkan oleh camat.

h. Surat tanda bukti biaya pendaftaran.

5. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat

Jula beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak secara tegas dan terperinci

diatur dalam UUPA.Bahkan, sampai sekarang belum ada peraturan khusus yang

mengatur jual beli tanah.

Dalam pasal 5 UUPA terdapat pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasional itu

adalah hukum adat.Artinya Indonesia menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga

hukum dan sistem hukum adat.Hukum adat yang dimaksud tentunya adalah

hukum adat yang sudah di saneeryaitu yang sudah dihilangkan cacat-

cacatnya/disempurnakan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum tanah nasional kita berupa

norma-norma hukum yang terbentuk tertulis dan tidak tertulis. Sumber-sumber

hukum yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945, UUPA, peraturan-

peraturan pelaaksanaan UUPA dan peraturan-peraturan lam yang berlaku. Adapun

sumber-sumber hukum yang tidak tertulis adalah norma-norma hukum adat yang

telah di saneerdan hukum kebiasaan baru termasuk yurisprudensi.
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Menurut  Soerjono Soekanto  yang dikutip oleh Sutedi (2014:72) jual beli tanah

berdasarkan hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah

bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus

dilakukan dihadapan kepala adatyang berperan sebagai pejabat yang menanggung

keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan

terssebut diketahui oleh umum.Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan

hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak.Oleh karena itu tunai

berarti tunai dibayar secara kontan atau dibayar secara sebagian. Dalam hal

pembeli tidak membayar sisanya maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar

terjadinya jual beli tanah akan tetapi atas dasar utang piutang. Belum lunasnya

pembayaran harga tanah yang ditetapkan tersebut tidak menghalangi pemindahan

haknya atas tanah.Artinya jual beli tetap dianggap telah selesaai.Adapun sisa uang

yang harus dibayar oleh pembeli dianggap utang terhadap penjual.

Dalam hukum adat jual beli tanah dimasukkan dalam hukum benda khususnya

hukum benda tetap atau hukum tanah .Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali

dengan kata sepakat antara calon penjual dan calon pembeli mengenai objek jual

belinya yaitu tanah hak milik yang akan dijual dan harganya.hal ini dilakukan

melalui musyawarah diantara keduanya. Setelah mereka sepakat dengan harga

tersebut, sebaagai tanda jadi diikuti dengan pemberian panjer. Panjer fungsinya

adalah sebagai tanda jadi akan dilaksanakan jual beli. Selanjutnya antara penjual

dan pembeli menghadap kepala adat (Desa) untuk menyatakan maksut

mereka.Disinilah yang disebut terang. Kemudian oleh penjual dibuat suatu akta

bermaterai yang menyatakan bahwa benar ia telah menyerahkan tanah miliknya

untuk selama-lamanya kepada pembeli dan bahwa benar ia telah menerima harga
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secara penuh. Akta tersebut turut ditandatngani oleh pembeli dan kepala

adat.Dengan telah ditandanganinya akta tersebut maka perbuatan jual beli itu

selesai.

Transaksi jual tanah dalam hukum adat mempunyai tiga muatan yakni:

a. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunaai sedemikian rupa

dengan hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah

uang yang pernah dibayarnya. Antara lain menggadai, menjual gade, adil

sande, ngejual akad atau gade.

b. Pemindahan hak atas tanah atas dasar  pembayaran tunai tanpa hak untuk

membeli kembali. Jadi menjual lepas untuk selama-lamanya anatar lain adol

plas, rentemuren dan menjual jaja

c. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran dengan perjanjian bahwa

setelah beberapa tahun panen dan tampa tindakan hukum tertentu tanah akan

kembali (menjual tahunan, adol oyodan).

6. Jual Lepas

Sutedi Adrian (2014:74) dalam bukunya yang berjudul “Peralihan Hak Atas

Tanah dan Pendaftarannya” mengatakan jual lepas tanah merupakan proses

pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, dimana semua ikatan

antara bekas penjual dan tanahnya menjadi lepas sama sekali.

Sedangkan menurut Efendi Perangin (1994:16) jual lepas tanah adalah proses jual

beli tanah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana semua ikatan antara

bekas penjul dan tanahnya menjadi lepas sama sekali.
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Menurut Nico Ngani (61: 2012) Jual lepas diartikan sebagai perpindahan tanah

untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar secara

tunai.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual lepas

adalah tindakan pemindahan ha katas tanah yang bersifat terang dan tunai dimana

tidak ada lagi ikatan antara bekan penjual dengan tanahnya.

Biasanya pada jual lepas calon pembeli memberikan suatu tanda jadi sebagai

pengikat yang disebut panjer, meskipun sudah ada panjer perjanjian pokok belum

terlaksana hanya dengan panjer semata-mata. Dengan demikian panjer disini

fungsinya hanya sebagai tanda jadi akan dilaksanakan jual beli. Apabila telah ada

panjer konsekuensinya manakala jual beli tidak jadi dilaksanakan, akan ada dua

kemungkinan yaitu bila ingkar si calom pembeli maka panjer tersebut menetap

pada si calon penjual, bila keingkaran itu pada pihak si calon penjual, maka ia

harus mengembalikan panjernya pada si calon pembeli. Adakalanya bahkan

panjer bisa dua kali lipat.

Dalam hukum adat biasanya jual beli tanah dilakukan didepan ketua Adat (Desa),

dimana tidak hanya sebagai saksi tetapi kepala adat juga menjadi penanggung

bahwa jual beli tersebut tidak melanggar. Dengan demikian pembeli mendapat

pengakuan dari masyarakat sebagai pemilik tanah yang bersangkutan dan akan

mendapatkan perlindungan hukum jika kemudian hari ada gugatan dari pihak

yang menganggap jual beli tanah tersebut tidak sah. Dalam hukum adat istilah jual

beli sering disebut Jual lepas, Efendi Perangin (1994: 16)

Fungsi panjer:
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a. Pembicaraan yang mengandung janji saja tidak mengakibatkan suatu

kewajiban. Tetapi adakalanya janji lisan yang diikuti dengan pembayaran

sesuatu (uang/benda) dapat menimbulkan suatu kewajiban, namun hanya

ikatan moral untuk berbuat sesuatu, misalnya untuk menjual atau untuk

membeli.

b. Tanpa panjer orang merasa tidak terikat .sebaliknya dengan panjer orang

merasa mempunyai ikatan moral untuk melaksanakan apa yang ditentukan

dalam janji tadi.

c. Perjanjian pokok (jual beli) belum terlaksana hanya dengan pemberian panjer.

Setelah tidak digunakannya hak ingkar oleh para pihak jual beli baru dapat

dilaksanakan.

7. Sertifikat Tanah

Sesuai dengan pasal 13 PP No 10 Tahun 1961, yang dimaksud dengan sertifikat

adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan diukur diberi

sampul dan dijahit menjadi satu yang  bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No  24 Tahun 1997  dalam ketentuan

pasal 32 ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa:

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam

surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
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sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik

atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Secara umum Pasal 19 ayat (2)

UUPA juga menjelaskan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat

tanda bukti hak berupa sertipikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dari ketiga ketentuan tersebut dapatlah dikatakan bahwa sertipikat merupakan

surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara

terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum

yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar,

ukuran, dan batas-batas bidang tanah tersebut.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Ditingkat lokal penelitian dilakukan oleh Dennys Andreas Sutopo, Fakultas

Hukum Universitas Lampung dengan judul penelitian “ Kekuatan Hukum

Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam

Pendaftaran Tanah”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris

dengan pengelolaan data secara primer dan sekunder yang dilakukan dengan

wawancara dan studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji pada kekuatan sertifikat tanah didepan

hukum yang dikaitkan dengan masih banyak tanah dengan hak-hak lama yang
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belum dikonversi menjadi sertifikat sehingga banyak menimbulkan permasalahan

dikemudian hari. Peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah dalam hal ini

Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang wajib menerbitkan sertifikat hak

atas tanah berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas aman

sedangkan masyarakat berdasarkan asas keterbukaan wajib mengetahui tanah

yang termuat dalam sertifikat yang diterbitkan baik lokasi tanah itu berada, luas

tanah, dan batas-batas tanah. Maka dengan cara itulah kepastian dan kekuatan

hukum

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada metode

penelitian, subjek dan objek penelitian yang diteliti. Hanya saja relevan karena

masalah yang dibahas dalam penelitian sama yaitu mengenai masalah yang

ditimbulkan yang disebabkan oleh kepemilikan dan penertiban sertifikat hak atas

tanah.

2. Tingkat Nasional

Pada tingkat nasional dilakukan oleh  Made Dwi Yogha Prasantha, Fakultas

Hukum Universitas Mataram dengan judul “Kepastian Hukum Pemindahan Hak

Atas Tanah Melalui Jual Beli Dibawah Tangan”.Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

normatif.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada metode

penelitian, subjek dan objek penelitian yang diteliti. Hanya saja relevan karena

masalah yang dibahas dalam penelitian sama yaitu mengenai masalah yang

ditimbulkan yang terjadi karena jual beli tanpa sertifikat tanah.
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C. Kerangka Pikir

Praktik jual beli tanah bukanlah hal baru dalam masyarakat.Di Indonesia hukum

jual beli tanah memiliki peraturan sendiri yang diatur dalam Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA).Dalam pasal 5 UUPA terdapat pernyataan bahwa Hukum

Tanah Nasional itu adalah hukum adat.Artinya Indonesia menggunakan konsepsi,

asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat.

Dalam pelaksanaan jual beli berdasarkan hukum adat, jual beli bersifat terang dan

tunai.Terang maksudnya adalah jual beli ini diketahui oleh kepala desa (adat)

sehingga jual beli tersebut tidak hanya diketahui oleh kedua belah pihak namun

juga kepala desa sebagai saksi. Bersifat tunai maksutnya, praktik jual beli ini

dilakukan dengan cara tunai. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan

pada saat yang sama. Jual beli seperti ini biasa disebut  Jual Lepas.

Dalam jual lepas tanah seharusnya jual beli juga dilanjutkan dengan Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKTP) dari KPT yang menyatakan bahwa hak

atas tanah itu belum disertifikatkan atau sertifikat sementara.Hal ini sebagai

antisipasi jika dikemudian hari jika ada sengketa tanah dari tanah yang dibeli

tersebut.

Ketentuan Pendafataran Tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA

kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (PP 10/1961)

yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1961, dan setelah diberlakukan selama

36 tahun, selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

(PP 24/1997) sebagai revisi dari PP 10/1961, yang diundangkan pada tanggal 8

Juli 1997 dan berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997. Sebagai peraturan pelaksana
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dari PP 24/1997 maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 (PMNA/Ka.BPN No. 3/1997)

tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah

dalam rangka Rechts Kadaster yang bertujuan menjamin tertib hukum dan

kapasitas atas hak tanah (kepastian hukum) serta perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses

pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari

Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur. Mengingat begitu pentingnya pendaftaran

tanah maka sudah selayaknya masyarakat melakukan pendaftaran atas hak

tanahnya usai melakukan jual lepas tanah.Lebih jelasnya kerangka pikir dalam

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Persepsi Masyarakat
(variabel X):

1. Pemahaman
2. Tanggapan
3. Harapan

Jual Lepas Tanah
(variabel Y):

1. Proses Jual Beli
Tanah

2. Pendaftaran
Sertifikat  Hak
Tanah



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis

penelitian deskriptif. Menurut Siregar (2013: 86), pada penelitian kuantitatif

merupakan kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data,

melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian

hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Menurut Firdaus (2012: 43) penelitian

kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menggunakan angka

(numerical) dari hasil observasi dengan maksud untuk menjelaskan fenomena dari

observasi.Penggunaan angka dalam penelitian kuantitatif dapat digunakan pula

data-data kualitatif yang dikonversi ke dalam bentuk angka.Seperti data-data jenis

kelamin, tingkat pendidikan, persepsi, motivasi dan lain sebagainya.

Digunakan metode deskripsi pada penelitian ini karena dalam penelitian ini

mendeskripsikan persepsi calon pemilih pemula terhadap pilkada serentak.

B.  Populasi dan Sampel

1.  Populasi

Populasi merupakan suatu komponen terpenting dalam penelitian, mengingat

populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian. Menurut Arikunto
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(2010:173) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) di Desa Simpang Agung,

Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 1753

KK.

Tabel 3.1 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Simpang Agung

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Simpang Agung

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
No Dusun Jumlah Kepala Keluarga (KK)

1 Dusun I Madiun 473 KK

2 Dusun II Malang 432 KK

3 Dusun III Kediri 467 KK

4 Dusun IV Sidowayah 381 KK
Total KK 1753 KK

Sumber: Monografi Desa Simpang Agung Tahun 2016

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Dalam menentukan besarnya sampel yang akan diambil penneliti menggunakan

rumus Slovin (Noor, 2012:158).

Keterangan:

n =  Jumlah elemen/anggota sampel

N =  Jumlah elemen/anggota populasi

e = error level (tingkat kesalahan) (umumnya digunakan 1% , 5% dan 10

%) Berdasarkan teori datas maka sampel dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

,60 dibulatkan menjadi 95 orang.
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Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan probability sampling, yaitu

teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,2006). Teknik yang

digunakan adalah Proportional Random Sampling.populasi tersebar dalam 4

dusun. Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian

tersebut ditetukan dalam rumus berikut.

(Noor, 2012:151)

Tabel 3.2 Jumlah sampling pada masing-masing Dusun di Simpang Agung
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

No Dusun Jumlah Sampel

1 Dusun 1 Madiun 473 26

2 Dusun 2 Malang 432 23

3 Dusun 3 Kediri 467 25

4 Dusun 4 Sidowayah 381 21

Jumlah 95

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat (X).

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah praktik jual lepas tanah (Y).
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D. Definisi konseptual dan Operasional

1.Definisi Konseptual

a. Persepsi masyarakat  Persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana

sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu,

memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari

lingkungan tempat tinggal mereka.

b. Jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang

dan tunai, dimana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi

lepas sama sekali.

2. Definisi Operasional

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai jenis variabel pada penelitian ini,

maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang dapat diartikan lebih

lanjut tentang penjelasannya. Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai

berikut:

c. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang

hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan

terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Indikatornya meliputi:

1. Pemahaman masyarakat mengenai jual beli tanah yang berlangsung

dilingkungan masyarakat. Baik itu jual beli tanah yang sudah bersertifikat

ataupun yang belum bersertifikat.
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2. Persepsi yang ada di masyarakat mengenai jual beli tanah yang dianggap

selesai jika sudah ada perjanjian didepan kepala adat/kepala desa dan saksi.

3. Harapan masyarakat terhadap praktik jual lepas tanah yang sudah dilakukan di

Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

Tengah.

d. Jual lepas tanah Tanah

jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan

tunai, dimana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas

sama sekali. Proses jual beli ini dilakukan didepan kepala adat/kepala desa

sebagai saksi dan juga menjadi penanggung bahwa jual beli tersebut tidak

melanggar. Indikatornya meliputi:

1. Proses jual beli tanah

2. Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah

E. Pengukur Variabel

Peneliti mengukur variabel tentang persepsi masyarakat terhadap jual lepas tanah

diukur dengan indikator yaitu pengetahuan, tanggapan dan harapan berskala 1-3

yaitu negatif, netral dan positif.

F. Tehnik Pengumpulan Data

1. Teknik Pokok

Angket/ kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya (Sugiono, 2009:142).Sasaran responden dalam penelitian ini adalah
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masyarakat di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten

Lampung Tengah yang telah cakap didepan hukum. Pertanyaan pada kuesioner

kemudian diajukan kepada responden yang telah ditentukan dengan tujuan

mendapatkan data dan informasi secara langsung.Angket yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup.Yaitu angket yang

pertanyaannya sudah memiliki alternatif jawaban.masing-masing jawaban

memiliki bobot nilai yang berbeda yaitu:

1. Alternatif jawaban A diberi skor  3

2. Alternatif jawaban B diberi skor  2

3. Alternatif jawaban C diberi skor  1

2. Teknik Pendukung

a. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara terjun kelapangan secara langsung

untuk melihat bagaimana praktik jual lepas tanah di Desa Simpang Agung

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan

sejumlah pertanyaan mendalam secara lisan (in depth enterview) kepada warga

Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung. Wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara semistruktur (semistruktur interview).

c.Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen yang berkaitan

dengan  jual lepas tanah. Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari

wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang
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telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara

operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-Indikator.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 168) “Uji validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukan tingkat kevaliditas dalam suatu instrument dengan demikian untuk

menentukan item soal dilakukan control langsung terhadap teori-teori yang

melahirkan indikator yang dipakai”. Untuk menentukan validitas item soal

dilakukan control langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-

indikator yang dipakai yaitu logical validity dengan cara mengkonsultasikan

kepada dosen pembimbing skripsi yang dianggap penulis sebagai ahli penelitian

dan menyatakan angket ini valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu instrumen yang dapat dipercaya dan layak

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.Dalam hal ini

suatu instrumen dapat dikatakan baik apabila instrumen tersebut memiliki tingkat

reliabilitas yang baik pula.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Menyebar angket untuk diuji cobakan kepada 10 orang di luar populasi.

b. Untuk reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua atau genap    dan

ganjil (Split Half).

c. Selanjutnya  dikorelasikan  kedalam  kelompok genap dan ganjil dengan
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korelasi Product Moment yaitu:

Keterangan:

Rxy = Koefisien Korelasi Antara Gejala x dan Gejala y

X = Skor Gejala X

Y = Skor Gejala Y

N = Jumlah sampel

(Arikunto, 2010:213)

3. Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus Sperman Brown

(Arikunto,2010:223), yaitu:

rxy : Koofesien Reabilites seluruh tes

rgg : Koefisien korelasi item x dan y

5. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai

berikut:

0,00 - 0,49 = Reliabilitas Rendah

0,50 - 0,89 = Reliabilitas Sedang

0,90 – 1,00 = Reliabilitas Tinggi
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H. Teknik Analisis Data

Untuk dapat menarik sebuah kesimpulan data dalam penelitian maka diperlukan

analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yang

dapat menguraikan kata-kata dalam angka secara sistematis yang menggunakan

rumus:

1. Menentukan interval dengan menggunakan rumus interval yaitu:

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

2. Kemudian untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus sebagai

berikut:

Keterangan:

P = Besarnya presentase

F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N         = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan tentang persepsi

masyarakat terhadap praktik jual lepas tanah di Desa Simpang Agung, Kecamatan

Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah maka peneliti dapat menyimpulkan:

Persepsi masyarakat terhadap jual lepas tanah di Desa Simpang Agung,

Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah menunjukan hal

negatif.Hal ini karena sebagian besar masyarakat menyatakan kurang sesuai saat

melakukan praktik jual lepas tanah. Maksud dari kurang sesuai disini adalah

banyaknya aspek-aspek yang lalai dipenuhi oleh masyarakat saat akan melakukan

jual lepas tanah.

Berdasarkan indikator pemahaman, masyarakat cenderung belum paham tentang

jual lepas tanah yang baik dan benar.Namun demikian berdasarkan indikator

tanggapan masyarakat masih setuju dengan jual lepas tanah.Hal ini dikarenakan

masih ada masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik.Selain itu

masyarakat merasa bahwa jual lepas tanah lebih mudah dilaksanakan.Untuk

indikator harapan masyarakat memiliki harapan yang positif terhadap jual lepas

tanah dan pendaftaran sertifikat tanah.Berdasarkan indikator ini masyarakat

berharap mendapatkan sosialisasi mengenai tatacara jual lepas tanah yang
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baik.Selain itu masyarakat berharap juga mendapatkan sosialisasi tentang

pentingnya sertifikat tanah dan cara pendaftarannya.

Dilihat dari praktik jual lepas tanah, masyarakat cenderung kurang sesuai dalam

melakukan praktik jual lepas tanah.Banyak aspek yang lalai saat melakukan jual

lepas tanah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan. Maka peneliti dapat

mengajakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa dapat mengajukan sosialisasi mengenai tata cara jual beli

tanah yang baik serta pentingnya sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan

Nasional (BPN) serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang

melakukan jual lepas tanah.

2. Kepada masyarakat dapat meminta bantuan kepada aparat desa untuk

mendapatkan arahan mengenai jual lepas tanah berdasarkan adat yang baik

B. Saran
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