
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur fisik alamiah yang mempunyai kedudukan sangat penting

bagi manusia karena sebagian besar kehidupan manusia berlangsung di atas tanah.  Tanah

diperlukan bagi pemenuhan berbagai proses hidup baik sebagai tempat tinggal, bercocok

tanam, berusaha dan tempat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.

Bagi suatu negara dengan corak kehidupan masyarakat bersifat agraris seperti

Indonesia, tanah merupakan modal utama bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat Indonesia diperlukan suatu tatanan yang dapat mengatur peruntukan dan penggunaan

tanah agar dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya secara

merata dan berkeadilan sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia serta peningkatan

pembangunan nasional yang berkelanjutan diperlukan dukungan jaminan kepastian hukum

di bidang pertanahan. Kecenderungan munculnya berbagai persoalan pertanahan di dalam

masyarakat, maka diperlukan suatu perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta

dilaksanakan secara konsisten sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi para

pemegang hak atas tanah.

Pengaturan hukum tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI tahun 1960 No.104-TLNRI No.2043,

disahkan tanggal 24 september 1960, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang



Pokok Agraria (disingkat UUPA). UUPA merupakan salah satu perangkat hukum dalam

memberikan jaminan kepastian hukum. Pemerintah sebagai pelaksana UUPA mengadakan

kegiatan pendaftaran tanah seperti tertuang dalam Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. pengukuran, perpetaan, dan pendaftaran tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan peraturan pelaksana dalam

Pendaftaran Tanah, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997, L.N. 1997 Nomor 59 tanggal 8 Juli 1997 dan baru berlaku aktif

tanggal 8 Oktober 1997 (Pasal 66).

Pengertian Pendaftaran Tanah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu suatu rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan,

pembukaan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta

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

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada dan hak milik

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pasal 11 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah

meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data Pendaftaran

tanah.

Adapun Kegiatan pada proses pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;



b. pembuktian hak dan pembukuannya;

c. penerbitan sertifikat;

d. penyajian data fisik dan data yuridis;

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Sedangkan Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 terdiri dari pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran

tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada rencana kerja

dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Pendaftaran Tanah

secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan

pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik dalam kegiatan Pembuktian Hak

terbagi lagi menjadi pembuktian hak baru yang diatur dalam Pasal 23 dan pembuktian hak

lama diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Selanjutnya

dipertegas kembali dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Dengan demikian, alat bukti yang dimaksud berdasarkan Pasal 23 dan 24 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 75 dan 76 Peraturan Menteri Negeri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 merupakan bukti tertulis

yang diperlukan dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik, baik

bukti hak lama maupun bukti hak baru yang pada akhirnya bertujuan untuk penerbitan



sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan otentik. Pembuktian hak

merupakan kegiatan membuktikan kebenaran hak si pemilik tanah dengan membuktikan alat

bukti yang dimiliki si pemohon, yang berhak menilai sejauh mana kebenaran alat bukti

tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan.

Berbagai macam jenis alat bukti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah

dan Peraturan Pelaksanannya serta kewenangan Kepala Kantor yang menilai kebenaran alat

bukti tersebut, maka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali tentu dapat berjalan sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya hal ini tidak berjalan

sebagaimana mestinya, masih terdapat pelanggaran pelaksanaan peraturan dalam proses

pendaftaran tanah untuk pertama kali dibeberapa daerah, terutama dalam kegiatan

pembuktian hak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya penerbitan sertipikat melalui

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menggunakan alat bukti akta dibawah tangan

atau surat pernyataan pemindahan hak yang tidak dibuat oleh PPAT dan dibuat diatas tahun

1997. Pada dasarnya alat bukti ini merupakan alat bukti untuk pembuktian hak dan

dibenarakan oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g, dengan catatan  apabila dibuatnya surat

tersebut dibawah tahun 1997. Namun cukup dengan menggunakan alat bukti akta dibawah

tangan atau surat pernyataan pemindahan hak yang tidak dibuat oleh PPAT yang telah

dibuat diatas tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar pembuktian hak dalam pembuatan

sertipikat melalaui pendaftaran tanah untuk pertama kali, khususnya pada kegiatan

permohonan pendaftaran tanah secara sporadik atau perorangan. Ini dikarena banyaknya

pemindahan hak atas tanah pada masyarakat, dengan berbagai macam keperluan masyarakat

akan pemenuhan kebutuhan hidup, maka banyak pemindahan hak atas tanah terjadi melalui



proses transaksi jual beli tanah, berikut ini jumlah pemohon pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Pesawaran.

Tabel 1: Contoh Permohonan

No. Nama pemohon Alat Pembuktian Hak Lokasi dan luas
1. Sekar Meliana Surat Keterangan Jual Beli

Tanah Tahun 2012
Padang cermin,
13.733 m2

2. Budiyono Surat Keterangan Jual Beli
Tanah Tahun 2011

Way Lima,
506 m2

No. Nama Pemohon Alat Pembuktian Hak Lokasi dan luas
3. Susan Kohari Surat Keterangan Jual Beli

Tanah dibawah Tangan
Tahun 2003

Punduh Pedada,
40.000m2

4. Agus Hariyanto Surat Pernyataan Jual beli
Tanah Tahun 2012

Padang Cermin,
307m2

5. Alex Hendrawan Surat Perjanjian Jual Beli
Tahun 2012

Gedong Tataan,
6.963m2

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, 2012

Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang banyak terjadi pada masyarakat

adalah pemindahan hak karena jual beli tanah, pemicu tingginya aktifitas jual beli tanah

dipengaruhi oleh kegiatan kemajuan perekonomian suatu daerah. Ini terjadi pada daerah

Kabupaten Pesawaran yang merupakan daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten

Lampung Selatan dan Kota Bandar lampung.Tetapi tidak diimbangi dengan tingkat

pemahaman masyarakat akan hukum, sehingga terjadi pelanggaran hukum dalam

pelaksanaan peraturan itu sendiri.

Berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran masih dijumpai permohonan pembuatan

sertipikat dengan dasar surat yang menyatakan telah dilakukan pemindahan hak melalui jual

beli tanah dibawah tangan dengan tahun pembuatan surat itu sendiri diatas tahun 1997.

Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan diatas hal ini tidaklah dibenarkan, namun pada



Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran hal ini dapat diproses menjadi sertipikat, melalui

kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran secara lisan. Kebijakan ini

didasarkan pada azas-azas pendaftaran tanah dan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

1997 Pasal 37 Ayat 2. Fenomena tersebut yang akan menjadi permasalahan pada penulisan

ini. Dimana kenyataan (das sein) tidak sejalan dengan yang seharusnya (das sollen).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul

“Kebijakan Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dalam Pendaftaran

Tanah Untuk Pertama Kali Karena Pemindahan Hak “

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dalam

pendaftaran tanah untuk pertama kali karena Pemindahan Hak ?

2. Bagaimana Dampak kebijakan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran

dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali karena Pemindahan Hak?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan ini adalah pembuktian hak yang digunakan untuk

pendaftaran tanah untuk pertama kali karena pemindahan hak jual beli tanah dibawah tangan

yang berlangsung diatas tahun 1997 (berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012 bagi tanah hak milik yang belum

terdaftar melalui permohonan sporadik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian



1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1) Untuk mengetahui dasar kebijakan hukum kepala kantor pertanahan kabupaten

pesawaran dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali karena pemindahan hak

2) Untuk mengetahui dampak kebijakan hukum tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memberikan informasi bagaimana pelaku hukum seharusnya dalam mengambil

kebijakan hukum dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik

yang menggunakan alat bukti hak dibawah tanggan yang dibuat diatas tahun 1997.

b. Memberikan informasi pada masyarakat tentang penggunaan alat bukti hak dalam

rangka pembuktian hak atas tanah pada kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama

kali secara sporadik yang dibuat diatas tahun 1997.


