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ABSTRAK 

Ita Sri Rahayu. 2016. Analisis Yuridis Fungsi Letter C dalam Pelaksanaan Jual 

Beli Tanah di Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang. Sekripsi, Program Studi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. 

Suhadi, S.H.,M.Si dan Tri Andari Dahlan, S.H.,M.Kn 

Kata Kunci: Letter C, Jual Beli Tanah. 

Tanah-tanah di DesaAmpelgadingsebagianbesarmasih tanahmilikadat, 

yang manatanahtersebutbelum di daftarkan di kantorpertanahan, sebagian 

masyarakat Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang masih menganggap Letter C 

sebagai bukti kepemilikan tanah, menurut pemahaman masyarakat selama ini 

masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah dilaksanakan sesuai prinsip 

kontan dan terang yang berlaku dalam hukum adat sehingga tidak diperlukan 

formalitas seperti yang berlaku pada hukum barat yang mengharuskan transaksi 

dilaksanakan dihadapan pejabat umum, mereka melakukan transaksi cukup dibuat 

dalam bentuk akta dibawah tangan yang disaksikan oleh Kepala Desa. Dari latar 

belakang tersebut dua pokok permasalahan yaitu : (1) Apakah faktor-faktor yang 

menyebabkan sebagian masyarakat Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang 

masih menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah; (2) Bagaimana 

pelaksanaan jual beli tanah yang masih menggunakan bukti Letter C dalam 

kepemilikan tanah di Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara/interview. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan fokus 

penelitian di Kelurahan Desa Ampelgading, masyarakat Desa Ampelgading 

Kabupaten Pemalang, Notaris PPAT Kabupaten Pemalang, menyelesaikan 

laporan dengan rata rata menggunakan klarifiksi. Faktor yang menyebabkan 

sebagian masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya dikarenakan dalam pengurusan 

sertipikat membutuhkan waktu lama dan biaya mahal, sebagian masyarakat masih 

belum tahu bagaimana cara untuk mendaftarkan tanahnya, hal ini karena faktor 

usia, tingkat pendidikan dihubungkan dengan jenis pekerjaan yang mempengaruhi 

pola pikir masyarakat sehingga menyebabkan masih adanya Letter C hingga saat 

ini, riwayat sengketa hak atas tanah sangat sedikit, tingkat kesadaran masyarakat 

akan pentingnya sertipikat sangat kutang, sehingga masyarakat Desa 

Ampelgading dalam peralihan hak atas tanah dilakukan dengan cara yang 

sederhana menurut sistem hukum adat, banyak yang melakukan jual beli tanah 

dalam lingkup keluarga hanya atas dasar kepercayaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, 

dan oleh karena itu sudah semestinya pemanfaatan bumi, air, dan ruang 

angkasabeserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan 

untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat indonesia. 

Secara konstitusional, UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 3 telah 

memberikan landasan bahwa bumu, air, serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini, dapat diketahui 

bahwa kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan utamadalam pemanfaatan 

fungsi bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya, yang kemudian dicantumkan dalam UU No.5 Tahun 1960 

yang lazim disebut dengan UU Pokok Agraria (UUPA). 

Tanah dan bangunan merupakan benda-benda yang memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia (kebutuhan papan) yang 

mempengaruhi eksistensi tiap-tiap individu karena setiap manusia 

membutuhkan tempat untuk menetap. Oleh karena itu tanah harus 

diberdayagunakan dan dikelola agar memberikan manfaat yang besar bagi 
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kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Tanah merupakan sebuah aset 

yang berharga, kebanyakan orang memandang tanah sebagai sebuah 

investasi yang menguntungkan sehingga banyak yang mencari tanah untuk 

dibeli(Keumala dan Setiyono,2009:25). 

Tanah sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan 

hidupnya di dunia.Semakin tinggi nilai kepemilikan atas suatu 

benda,semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda 

tersebut. Tanah adalah salah satu hak milik yang sangat berharga bagi 

umat manusia, demikian pula untuk Bangsa Indonesia (Sutedi,2013:7). 

Tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena mempunyai 3 

komponen yang melekat, yaitu : (Cahyo,1983:16) 

1. Tanah mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakaiannya, sumber 

daya tanah mempunyai harapan di masa depan untuk menghasilkan 

pendapatan dan kepuasan serta mempunyai produk dan jasa. 

2. Komponen penting kedua adalah kurangnya supply, maksudnya di satu 

pihak tanah berharga sangat tinggi karena permintaannya, tetapi dilain 

pihak jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya. 

3. Komponen ketiga adalah tanah mempunyai nilai ekonomis, suatu 

barang ( dalam hal ini adalah tanah ) harus layak untuk dimiliki dan di 

transfer. 

Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. 

Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai 

tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tanah 
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sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, 

tanah dimana mereka di makamkan dan menjadi tempat kediaman orang-

orang halus, tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang 

telah dikuasai sejak dulu (Sutedi,2013:31). 

DalamUUPA No. 5 Tahun 1960 diuraikan tujuan dibentuknya 

UUPA sebagai hukum positifnya bidang pertanahan, salah satu tujuannya 

adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Dalam Batang Tubuh 

UUPA tujuan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA, 

bahwa“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Isi Pasal 19 tersebut merupakan instruksi yang ditujukan kepada 

pemerintahagar menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bertujuan 

memberikan jaminan kepastian hukum (rechtskadaster). Dari proses 

pendaftaran tersebut maka akan diterbitkan dokumen tanda bukti hak yang 

disebut dengan sertipikat. Sertipikat hak atas tanah merupakan produk 

akhir dari pendaftaran tanah sebagai tanda bukti hak kepemilikan tanah 

yang dijamin kepastiannya oleh hukum dan pemegangnya mendapat 

perlindunganhukum. Agar setiap pemilik tanah mendapat perlindungan 

hukummaka harus mendaftarkan tanahnya. Namun dalam kenyataan di 

masyarakat, masih banyak pemilik/pemegang hak atas tanah yang belum 

mendaftarkan bidang-bidang tanah miliknya. 
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Sertipikat dan dokumen kepemilikan seperti akta jual beli, bukti 

pembayaran pajak tanah, Letter Cmerupakan hal yang sangat penting 

karena merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Tanpa memiliki 

sertipikat dan dokumen kepemilikan, penjual tanah akan menduduki posisi 

yang lemah di mata hukum. Setiap transaksi jual beli tanah pasti 

membutuhkan pembuatan akta jual beli.Akta harus dibuat oleh PPAT 

karena PPAT adalah pejabat yang berhak membuat akta jual beli.Akta jual 

beli merupakan salah satu syarat untuk pembuatan sertipikat kepemilikan 

aset properti.Meskipun demikian, masih banyak aset properti (tanah dan 

bangunan) yang belum memiliki sertipikat dan dokumen kepemilikan.Hal 

tersebut merupakan suatu kondisi yang rawan karena dapat menimbulkan 

konflik.Konflik tersebut dapat terjadi karena perebutan hak kepemilikan, 

penyerobotan, perusakan, hingga kecurangan dalam proses jual beli tanah 

(Keumala dan Setiyono, 2009:6). 

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual beli 

hak atas tanah diperlukan adanya persyaratan formil bagi penjual atau 

pemilik hak atas tanah. Syarat formil terhadap objek jual beli hak atas 

tanah berupa bukti kepemilikan tanah yang terkait dengan hak atas tanah, 

dan juga terkait dengan prosedur peralihan hak atas tanah tersebut. 

Prosedur jual beli hak atas tanah telah diterapkan menurut ketentuan yang 

berlaku, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No.104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) Dan Peraturan Pemerintah 
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No.10 Tahun 1961 Yang Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah No.24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1960 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696 (Hartanto:2014:83). 

Menurut ketentuan tersebut, jual beli tanah harus dibuktikan 

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah atau PPAT. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam 

jual beli tanah, proses jual beli tanah hanya dapat dilakukan diatas tanah 

yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah, artinya obyek tanah yang 

disyahkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa penjual adalah sebagai orang atau pihak yang 

berhak dan sah menurut hukum untuk menjual (Hartanto:2014:83). 

Menurut hukum adat, dalam jual beli tanah terdapat satu perbuatan 

hukum yaitu hak atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli pada 

saat dibayarnya harga tanah secara tunai atau contant oleh pembeli kepada 

penjual. Adapun jualbeli tanah menurut aturan hukum adat bukanlah 

merupakan perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1457 

KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak atas tanah dari pemegang hak sebagai penjual kepada 

pihak lain sebagai pembeli dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai 

atau contant dan dilakukan secara terang. Untuk suatu kepentingan 

pendaftaran jualbeli tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota 

setempat, maka jualbeli tanah yang telah bersertipikat maupun selain 

sertipikat harus dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh dan 
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dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut PPAT) 

sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997. 

Di luar Sertipikat sebagai bukti sah atas kepemilikan 

tanah,berdasarkandata yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

PemalangTahun 2012, menunjukkan bahwa dari 14 Kecamatan di 

Kabupaten Pemalang Prosentase paling banyak terdapat di Kecamatan 

Ampelgading, ternyata diDesaAmpelgading Kabupaten Pemalang masih 

mengenal adanya tanah dengan status Letter C.Masyarakat yang umumnya 

masih mengganggap bahwa Letter C adalah sebagai bukti kepemilikan 

tanah mereka secara turun temurun. Satu-satunya alat bukti atas tanah 

yang diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia dalam bidang pertanahan adalah sertipikat. Tetapi kondisi di 

sebagian masyarakat kabupaten Pemalang, selain keberadaan sertipikat 

yang sudah jelas diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah dan 

kuat, masih terdapat dokumen lain, salah satunya adalah tanda buktiLetter 

C, yang dianggap sebagai tanda bukti hak atas tanah. Meskipun 

merupakan anggapan yang salah, tetapi keberadaan Letter Cternyata masih 

ada di sebagian masyarakat Desa Ampelgading. 

Sebelum lahirnya UUPA, masyarakat masih menganggap Letter C 

sebagai bukti kepemilikan dan setelah UUPA lahir dan PP No. 10 Tahun 

1961 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, hanya sertipikat hak atas tanah yang diakui sebagai 
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bukti kepemilikan hak atas tanah. Selain sertipikat hak atas tanah 

nampaknya surattanda bukti lain seperti Letter C pada umumnya 

masyarakat masih berkeyakinan bahwa Letter Cadalah sebagai tanda bukti 

kepemilikan hak atas tanah. 

Tanah girik merupakan sebutan untuk tanah adat atau tanah yang 

belum memiliki sertipikat dan belum terdaftar pada kantor pertanahan 

setempat, serta belum memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, 

Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik). Tanah girik tidak memiliki 

status hukum yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk mencermati tanah 

girik yang akan dibeli, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan 

yang merepotkan dan merugikan (Keumala dan Setiyono,2009:30). 

Untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan 

memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, maka perlu adanya 

kajian tentang jual beli tanah yang belum didaftarkan atau belum 

bersertipikat dengan kuasa menjual. Pemikiran secara teoritis kritis perlu 

dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyelundupan 

hukum dalam praktik peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli, 

utamanya hak atas tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertipikat, 

sehingga jual beli tanah yang belum bersertipikat ada kepastian hukum 

tanpa adanya penyalahgunaan hukum (Hartanto:2014:83). 

Keberadaan Letter Cyang digunakan oleh sebagian masyarakat 

sebagai alat bukti kepemilikan tanahnya, sebenarnya hanya merupakan 

alat bukti pembayaran pajak atas tanah adat, atau bukti bahwa atas tanah 
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tersebut telah terdaftar sebagai obyek pajak dan dengan demikian harus 

dibayar pajaknya. Dalam konteks yuridis, status hukum tanah yang hanya 

menggunakan dokumen lain sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah 

menjadi tidak kuat, karena tidak di akomodasi dengan undang-undang 

agraria yang berlaku. 

Status tanah yang memiliki kekuatan hukum Letter Csering 

memicu munculnya sengketa (potential dispute)karena seringkali terjadi 

seseorang yang menguasai atau menggarap tanah tersebut tetapi sertipikat 

hak atas tanahnya justru atas nama orang lain. Berdasarkan fenomena yang 

dapat disebut bertolak belakang seperti yang diuraikan diatas, yakni antara 

peraturan perundang-undangan yang sudah sangat jelas bahwa bukti sah 

atas kepemilikan tanah yang diakomodasi oleh hukum tanahIndonesia 

adalah sertipikat, tetapi kenyataan di masyarakat masih banyak yang 

menganggap Letter Csebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. 

Tanah yang belum didaftarkan hak kepemilikannya atau belum 

bersertipikat, memiliki resiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu terhadap obyek jual beli hak atas tanah yang belum 

didaftarkan atau belum bersertipikat lebih menekankan kejelian dan 

kehati-hatian, agar jelas dan terang penjual adalah sebagai pihak yang sah 

dan berhak untuk menjual (Hartanto:2014:83). 

Hal inilah yang peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai 

faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Ampelgading masih 

menganggap Letter C sebagai alat bukti kepemilikan dan pelaksanaan jual 
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beli tanah yang masih menggunakan tanda bukti Letter C, maka sangatlah 

menarik untuk menulis tulisan/skripsi dengan judul “ANALISIS 

YURIDIS FUNGSI LETTER C DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI 

TANAHDI DESA AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini menganalisis mengenai fungsi Letter C dalam 

pelaksanaan jual beli tanah yang studi kasusnya di Desa Ampelgading.  

1. Status tanah yang memiliki kekuatan hukum Letter C sering memicu 

munculnya sengketa (potential dispute); 

2. Di masyarakat terkadang terjadi seseorang yang menguasai atau 

menggarap tanah tersebut namun sertipikat hak atas tanahnya justru 

atas nama orang lain; 

3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa 

Ampelgading masih menganggap Letter C sebagai alat bukti 

kepemilikan tanah; 

4. Tanah dan bangunan yang belum memiliki sertipikat merupakan suatu 

kondisi yang rawan karena dapat menimbulkan konflik, konflik 

tersebut dapat terjadi karena perebutan hak kepemilikan, penyerobotan, 

perusakan, hingga kecurangan dalam proses jual beli tanah; 

5. Apakah hambatan-hambatannya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

di Desa Ampelgading; 

6. Dalam kehidupan masyarakat masih beranggapan bahwa dalam 

penerbitan sertipikat membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal; 
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7. Bagaimana peran Kepala Desa/Kelurahan dalam pengurusan 

penerbitan sertipikat; 

8. Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah yang masih menggunakan 

tanda bukti Letter C dalam kepemilikan tanah di Desa Ampelgading; 

9. Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi sengketa jual beli tanah; 

10. Bagaimana status hukum jual beli tanah yang dilakukan dibawah 

tangan tanpa Akta PPAT; 

11. Bagaimana kepastian hukum dalam hal jual beli tanah yang berstatus 

Letter C.  

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga 

dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis 

akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain: 

1. Faktoryang menyebabkan sebagian masyarakatmasih 

menganggapLetter Csebagai alat bukti kepemilikan tanah. 

2. Pelaksanaan Jual beli tanah yang masih menggunakan tanda bukti 

Letter C; 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan diatas dengan fokus lokasi di Desa Ampelgading 

,makarumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat 

Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten 
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Pemalang masih menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan 

tanah? 

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah yang masih menggunakan 

bukti Letter Cdalam kepemilikan tanah di Desa Ampelgading 

Kabupaten Pemalang? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan 

sebagian masyarakat Desa Ampelgading, Kecamatan 

Ampelgading, Kabupaten Pemalang masih menganggap Letter C 

sebagai alat bukti kepemilikan tanah. 

2. Untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana pelaksanaan 

jual beli tanah yang masih menggunakan bukti Letter Cdalam 

kepemilikan tanah di Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang; 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Untuk memberikan input ataupun sumbangan pemikiran bagi 

dunia ilmu pengetahuan kepada orang yang membutuhkan serta 

menambah wawasan/cakrawala pandang terhadap pentingnya 

pelaksanaan peralihan hak atas tanah. 
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b. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian ilmiah 

secara deskriptif yang merupakan studi banding antara 

kenyataan dengan teori yang diperoleh di Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat yang dapat diambil adalah, untuk menambah dan 

memperdalam wawasan hukum khususnya hukum agraria. 

b. Bagi Masyarakat 

Agar Masyarakat tahu arti pentingnya sertipikat, baik mengenai 

fungsi maupun kegunaannya. Serta mendorong masyarakat 

agar berminat untuk mendaftarkan tanahnya agar tercapai tertib 

pertanahan. 

c. Bagi Pemerintah 

Agar hasil penelitian bermanfaat bagi pemerintah, dalam hal ini 

badan pertanahan nasional untuk mengambil kebijaksanaan 

dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah. 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

1. Bagian Awal, berisi : Halaman Judul, Halaman Persetujuan, 

Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

dan Daftar Lampiran. 

2. Bagian Pokok, berisi : 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaatpenelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian dan telaah 

pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan 

sebagai bahan acuan dalam penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada Babini berisi penjelasan mengenai metodologi 

penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan 

skripsi yang memuat tentang pendekatan penelitian, 

Lokasi Penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai analisis 

yuridisfungsi Letter Cdalam pelaksanaan jual beli tanah di 

Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian 

dan pembahasan menghubungkan fakta atau data yang 

diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian di 

lapangan. 

BAB V: PENUTUP 
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Dalam Bab ini akan dimuat simpulan dari penelitian 

setelah dilakukan analisa terlebih dahulu, serta memuat 

saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan pada umumnya serta bagi pengembangan 

ilmu hukum pada khususnya. 

3. Bagian Akhir, terdiri atas Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Bukti Kepemilikan Tanah 

 Tanah sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan 

hidupnya di dunia, semakin tinggi nilai kepemilikan atas suatu benda 

semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda 

tersebut.Dalam transaksi jual beli bahwa bukti kepemilikan tanah adalah 

sertipikat, akan tetapi dalam proses penerbitan sertipikat ada alat bukti 

yang dapat  dijadikan pegangan seperti, Akta Pemindahan Hak yang di 

buat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala 

Desa/Kelurahan, Pethuk Pajak Bumi/Landrente dan Verponding Indonesia 

sebelum berlakunya UUPA. Sertipikat yang dikeluarkan merupakan surat 

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 

data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya(Sutedi,2013:7-8). 

 Bukti kepemilikan tanah itu pada dasarnya terdiri dari bukti 

kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan 

apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti hak berturut-turut sampai ke 

tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. 

 Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa : 

15 
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1. Grose Akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan bahwa hak 

eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; 

2. Grose Akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlalunya UUPA sampai tanggal 

pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; 

3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan 

Swapraja yang bersangkutan; 

4. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria No.9 Tahun 1959; 

5. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik 

sebelum atau sejak berlalunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban 

untuk mendaftarkan hak yang berkewajiban yang disebut di dalannya; 

6. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda 

kesaktian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; 

7. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya 

belum dibukukan; 

8. Pethuk Pajak Bumi/ Lendrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding 

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961; 

9. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 
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  Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada 

pembuktian kepemilikan, maka dapat dilakukan dengan keterangan saksi 

atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya 

menurut pendapat panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 

sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah 

secara sporadik (Hartanto,2014:31-32). 

Kepemilikan tanah mengandung 2 (dua) aspek pembuktian agar 

kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna, Bukti Surat dan 

Bukti Fisik merupakan bukti kepemilikan yang kuat. Selain sertipikat 

terdapat pula bukti surat lainnya yang biasa dikenal dengan nama 

Kekitir,Pethuk, Letter C, IPEDA, SPPT (PBB), untuk tanah-tanah milik 

adat, namun dokumen tersebut bukanlah tanda bukti kepemilikan, tetapi 

tanda bukti pembayaran pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa orang 

pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau 

memanfaatkan tanah tersebut yang patut diberikan hak atas tanah. Bukti 

fisik juga untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar 

menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadi dua 

penguasaan hak yang berbeda yaitu hak atas (fisik) dan hak bawah (surat), 

bukti kepemilikan tanah sebelum UUPA dikenal dengan sebutan Letter C, 

sedangkan bukti kepemilikan sesudah UUPA adalah sertipikat, sertipikat 

inilah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat. 

(Mertokusumo,1997:13). 
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Di Indonesia, sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) 

huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Sutedi,2013:1). 

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan 

pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap 

antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak 

daripadanya tentang apa yang tercantum didalamnya sebagai 

pemberitahuan belaka, akan tetapi yang berakhir ini hanyalah sepanjang 

yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta. 

(Mertokusumo,1997:12). 

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam 

pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu : 

1. 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 yang bersangkutan. 

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah 

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanda tersebut 

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang 

merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak 

diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
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kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat 

(Hartanto,2014:37). 

Dengan demikian sertipikat perupakan alat bukti yang sempurna, 

yaitu alat bukti yang tidak memerlukan alat bukti lain dalam hukum 

pembuktian, namun tidak berarti bahwa sertipikat tersebut tidak bisa 

dilumpuhkan dengan bukti lawan, sertipikat sebagai akta otentik tetapi 

masih dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. 

Sertipikat membeikan arti dan peranan penting bagi pemegang 

haknya yang bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas 

tanah, baik apabila ada perengketaan terhadap tanah yang bersangkutan 

ataupun dapat pula berfingsi sebagai jaminan pelunasan suatu hutang pada 

Bank Pemerintah atau Bank Swasta. Surat tanda bukti hak yang lazim 

dikenal dengan sebutn sertipikat tanah yang berlaku sebagaialat 

pembuktian yang kuat terhadap pemegangan hak atas tanah. 

(Bachtiar,1993:72-73). 

Dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, 

disebutkan bahwa: 

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data 

yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan 

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat 

ukur dan buku tanah yang bersangkutan.Berarti selama tidak 

dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang 

tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang 
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benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari 

maupun dalam perkara dipengadilan.” 

 

Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, disebutkan bahwa: 

 

“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan 

sertipikat secara sah atasnama seseorang atau badan hukum 

yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 

secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 

mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun 

sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan 

kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 

mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.” 

 

2.1.1. Sertipikat Hak Atas Tanah 

Mengenai pengertian Sertipikat hak atas tanah diatur dalam pasal 

13 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, 

khususnya dalam ayat (3) dirumuskan, bahwa : 

“Salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu 

bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang dibentuknya 

ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan 

kepada yang berhak”. 

 

Selanjutnya dalam pasal (4) dikatakan : 

“sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti 

hak yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA”. 

 

Ketentuan undang-undang dimaksud mengikat, sehingga setiap 

warga negara (rakyat) atau masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah 

diwajibkan untuk mendaftarkan tanah yang dikuasainya dan akan 

diberikan salinan buku tanah yang disebut “sertipikat” yang merupakan 

surat tanda bukti hak. Dengan demikian “sertipikat “ sebagai salinan bukti 

tanah yang memiliki kekuatan hukum tertinggi (Hartanto,2014:15). 
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Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang digunakan sebagai 

alat pembuktian yang kuat, maka jangan sampai sertipikat berpindah 

tangan dengan tidak semestinya apalagi hilang (Keumala dan Setiyono, 

2009:28). 

Menurut PP No. 24 Tahun 1997, Sertipikat tanah 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 kedalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan buku tanah 

adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data 

fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. 

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan 

mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Data yuridis 

adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah 

susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban 

lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis yang termuat dalam 

sertipikat sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 

hak yang bersangkutan. Dengan demikian sertipikat tanah merupakan 

surat tanda bukti hak yang berlaku sebgai alat pembuktian yang kuat 

(Tehupeiory,2012:38). 

Tanda bukti yang diberikan kepada pemegang hak adalah 

sertipikat. Sertipikat hak tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat 
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ukur yang asli dijahit menjadi satu dan diberi sampul. Dengan adanya 

sertipikat hak atas tanah dapat dibuktikan secara yuridis dan fisik 

mengenai hak atas tanah (Tehupeiory,2012:17). 

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertipikat hak 

atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya 

tidak dapat digantikan dengan benda lain. Pertama,sertipikat hak atas 

tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Kedua,sertipikat hak 

atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk 

memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya apabila pemegang hak atas 

tanahitu seorang pengusaha tentu akan memudahkan baginya 

mengembangkan usahanya karena kebutuhan akan modalmudah diperoleh. 

Ketiga, bagi pemerintah adanya sertipikat hak atas tanah juga sangat 

menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung. 

Adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang 

bersangkutan telah terdaftar pada kantor Agraria. Data yang bersangkutan 

secara lengkap telah tersimpan di kantor pertanahan dan apabila sewaktu-

waktu diperlukan akan mudah ditemukan. Bahwa sertipikat hak atas tanah 

memberikan rasa aman dan tenteram bagi pemiliknya. Segala sesuatu 

mudah diketahui dan sifatnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

(Sutedi,2012:57-58). 

Menurut pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah, sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang diterbitkan 

untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data 
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fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam 

buku tanah. Sertipikat tersebut hanya boleh diserahkan kepada pihak yang 

namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai 

pemegang hak atas pihak lain yang dikuasakan olehnya.  

Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 

sedangkan pejabat yang menandatangani sertipikat.Maksud diterbitkannya 

sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar 

pemegang hak dengan mudah dapatmembuktikan bahwa dirinya sebagai 

pemegang haknya. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak 

yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang di 

daftarkan dalam buku tanah (Santoso,2012:316). 

2.1.2. Letter C 

 Letter C merupakan tanda bukti berupa salinan catatan yang dari 

Kantor Desa atau Kelurahan. Dalam masyarakat masih banyak yang 

belum mengerti apa yang dimaksud dengan Letter C, karena didalam 

literatur ataupun perundang-undangan mengenai pertanahan sangat jarang 

dibahas atau dikemukakan. Kurang atau minimnya bukti kepemilikan atas 

tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak 

atas tanah. Untuk proses pembuatan sertipikat maka mereka harus 

memiliki surat-surat kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki. 

(Suparyono,2008:30-31). 

 Sebelum lahirnya UUPA, Letter C masih di akui sebagai tanda 

bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan PP No.10 Tahun 1961 



24 
 

 
 

sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah, hanya sertipikat hak atas tanah yang diakui sebagai 

bukti kepemilikan hak atas tanah (Suparyono,2008:30) 

 Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindak lanjuti dengan 

adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian 

diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak 

mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk kepada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata ataupun yang akan tunduk kepada hukum adat 

setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak 

adat. Mengingat pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah adat sebagai 

bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 

32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria, maka diberikan suatu 

kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya Hak Milik Adat. 

 Pasal 19 UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan 

masih minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bukti 

kepemilikan tanah. Sebagian masyarakat masih mengganggap tanah milik 

adat dengan kepemilikan berupa Letter C merupakan bukti kepemilikan 

yang sah. 

 Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, 

Nomor : SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Letter C 

Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II)saat ini dibeberapa wilayah  Jakarta 

pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sudah ditiadakannya 
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mutasi dokumen.Hal ini disebabkan karena banyaknya timbul 

permasalahan yang ada di masyarakat karena dengan bukti kepemilikan 

berupa Letter Cmenimbulkan tumpang tindih dan kerancuan atau 

ketidakpastian mengenai obyek tanahnya. Maka peran dokumen/surat ini 

sangat dominan untuk menjadi acuan atau dasar alat bukti yang dianggap 

masyarakat sebagai alat bukti kepemilikan tanah. 

Bukti kepemilikan tanah dari KantorKelurahan/Desa disebut 

dengan Letter C, adapun Isi dari Letter Cadalah sebagai berikut : 

1). Nama pemilik 

2). Nomor urut pemilik 

3). Nomor bagian persil 

4). Kelas desa 

5). Menurut daftar pajak bumi yang terdiri atas :a. Luas tanah, hektar 

(ha) dan are (da)b.Pajak, R (Rupiah) dan S (Sen) 

6).Sebab dan hal perubahan g) Mengenai Kepala Desa/Kelurahan 

yaitu, tanda tangan dan stempeldesa. 

Pihak yang berwenang mencatat dokumen Letter Cdisini adalah 

Perangkat Desa/Kelurahan, yang dilakukan secara aktif dalam pengertian 

adalah bukan pemilik tanah yang datang ke Kantor Desa/Kelurahan untuk 

mencatat keterangan tanah yang mereka miliki, tetapi secara otomatis 

Perangkat Desa/Kelurahan yang mencatat.(Suparyono,2008:30) 

Adapun contoh LetterC bisa di lihat pada Gambar 2.1 dibawah ini. 
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Gambar 2.1 

Contoh Dokumen Letter C 

 

NAMA :      NO : 

Nomor dan 

Bagian 

Persil 

Kelas 

Desa 

Menurut Daerah 

Perijinan Pajak Bumi 

Sebab dan 

Perubahan 

  Luas Tanah Pajak  

Ha Da R S 

    

 

Nama Desa, Tanggal…… 

Mengetahui, 

Kepala Desa/Kelurahan 

Ttd 

 

Sumber: http://www.bpn.go.id/layanan/257 (di akses pada tanggal 24 juli 

2015) 

 

Di dalam keterangan contoh di atas terdapat kata „Persil”dan kelas 

desa, yang dimaksud dengan persil kelas desa adalah: 

1. Persil adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga 

(Blok) 

2. Kelas Desa adalah suatu kelas tanah biasanya dipergunakan untuk 

membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang 

produktif dan non produktif. 

Letter C dapat digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh 

seseorang, pada saat orang tersebut ingin memperoleh hak akan tanahnya, 

dan ingin melakukan pendaftaran tanah atas namanya. Dan tidak dapat 

dilupakan pula bahwa Letter C juga merupakan syarat yang harus ada 

untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat. 

http://www.bpn.go.id/layanan/257
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Apabila terhadap suatu bidang hak atas tanah tidak atau belum 

didaftarkan, maka bidang tanah tersebut tidak mempunyai bukti 

kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah. Apabila tanah bersangkutan 

pernah didaftar untuk keperluan pemungutan pajak tanah (fiscal kadaster), 

maka biasanya bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa pethuk, 

pipil, Letter C dan bukti-bukti pajak lainnya. Bukti-bukti berupa 

pemungutan pajak atas tanah tersebut oleh sebagian masyarakat kita 

hingga saat ini masih dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. 

Padahal secara yuridis surat-surat pemungutan pajak tersebut tidak 

membuktikan subyek dan obyek suatu hak atas tanah (Hartanto,2014:106). 

Mengenai surat/dokumen Letter C ini sebenarnya hanya dijadikan 

dasar sebagai catatan penarikan pajak, dan keterangan mengenai tanah 

yang ada dalam dalam dokumen itu sangatlah tidak lengkap dan cara 

pencatatannya tidak secara teliti sehingga akan banyak terjadi 

permasalahan yang timbul dikemudian hari dikarenakan kurang 

lengkapnya data yang akurat dalam dokumen tersebut. Dan masyarakat 

sebagai pemegang hak atas tanah memiliki alat bukti berupa kutipan Letter 

C sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah. Pengenaan pajak 

dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik 

tanah yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan pethuk pajak, 

Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya, pethuk pajak yang 

fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, 
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dikalangan rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti 

pemilikan tanah yang bersangkutan (Harsono,2008:84). 

Dalam Pengadilan dokumen Letter Cjuga tidak diterima sebagai 

tanda bukti pemilikan tanah yang dikenakan pajak, dinyatakan dalam 

Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 

34/K/Sip/1960, bahwa: 

“Surat pethuk pajak bumi/ dokumen Letter C bukan merupakan 

suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang 

namanya tercantum dalam dokumen Letter C tersebut, akan tetapi 

dokumen itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus 

membayar pajak dari sawah yang bersangkutan” (Harsono,2008, 

Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat:85). 

 

Kebijakan pertanahan yang memihak pada rakyat kecil sangat 

dibutuhkan. Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa untuk menjamin 

kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah RI, menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

Dalam penjelasan Pasal 19 dinyatakan, bahwa pendaftaran tanah akan 

diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta 

dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Untuk melaksanakan 

pendaftaran tanah tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Sejak dimulainya UUPA sampai sekarang pendaftaran tanah di 

Indonesia belum seperti yang diharapkan, karena sebagian besar pemegang 

hak atas tanah belum secara sadar mendaftarkan dirinya ke Kantor 
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Pertanahan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa untuk 

mengurus sertipikat tanah secara rutin dirasakan sangat sulit, memerlukan 

biaya mahal, proses yang berbelit belit dan waktu yang lama. Dengan 

keadaan tersebut maka inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya 

ke Kantor Pertanahan terasa kurang (Menurut Sudjito, 1987) (dalam 

Yuliani, 2007:5). 

Berbagai macam program percepatan pendaftaran tanah pertama 

kali sudah dilakukan seperti PRONA, PRODA, atau yang sering disebut 

sertipikat massal. Program ajudikasi untuk mempercepat kegiatan 

pensertipikatan tanah juga sudah dilakukan, dan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) membutuhkan waktu 18 tahun untuk melakukan 

sertipikasi tanah (Winoto, 2006:50). 

Pendaftaran tanah itu sangat penting artinya, karena tanah bisa 

merupakan sumber masalah (rawan sengketa). Oleh karena itu perlu suatu 

kepastian hukum bagi para pemilik tanah agar jelas data siapa subyek dan 

obyeknya berada dimana serta merupakan upaya tertib administrasi 

pertanahan. Sehingga pemanfaatan tanah tersebut lebih optimal, 

produktivitasnya meningkat selain itu untuk menghindari terjadinya tanah 

terlantar dan untuk meningkatkan nilai dari tanah tersebut. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk 

mensertipikatkan tanahnya ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan budaya 

adalah kemauan dan kemampuan masyarakat. Persepsi masyarakat 
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terhadap BPN sangat besar pengaruhnya. Karakteristik masyarakatpun 

merupakan hal utama, karena keberadaan seseorang dalam suatu 

masyarakat dipengaruhi oleh dimana mereka tinggal, apakah tinggal di 

perkotaan atau di pedesaan.Sebagian besar tanah-tanah yang belum 

terdaftar berada di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja 

di sektor pertanian dimana tanah sebagai sumber pokok pendapatan 

mereka. Manfaat tanah hanya ditempatkan sebatas manfaat secara fisik 

saja, mereka tidak menempatkan manfaat tanah secara lebih luas 

cakupannya baik ditinjau dari aspek hukum, aspek ekonomi, aspek 

keamanan, atau aspek-aspek lain yang bersifat non fisik (Suharno, 1999) 

(dalam Yuliani, 2007:96). 

Kamisa (1997:30) (dalam Yuliani,2007:99) mendefinisikan minat 

sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan masyarakat untuk 

melaksanakan pensertipikatan tanah. Minat merupakan sumber motivasi 

yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila 

mereka bebas memilih. Jadi apabila seseorang mempunyai minat yang 

tinggi maka ia akan berperilaku positif terhadap pensertipikatan tanah 

dalam artian memiliki kemauan yang kuat untuk segera mensertipikatkan 

tanahnya. 

Beberapa kondisi yang mempengaruhi minat seseorang yaitu : 

1. Status ekonomi 
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Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat 

mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu mereka 

laksanakan. Sebaliknya kalau status ekonomi mengalami kemunduran 

karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka 

orang cenderung untuk mempersempit minat mereka. 

2. Pendidikan 

Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki 

seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang 

dilakukan. Seperti yang dikutip Notoatmojo, 1997 dari L.W. Green 

mengatakan bahwa “Jika ada seseorang yang mempunyai pengetahuan 

yang baik, maka ia mencari pelayanan yang lebih kompeten atau lebih 

aman baginya”. 

3. Tempat tinggal 

Dimana orang tinggal banyak dipengaruhi oleh keinginan yang biasa 

mereka penuhi pada kehidupan sebelumnya masih dapat dilakukan 

atau tidak (Nursalam, 2003:22). 

 

2.2. Jual Beli Tanah 

2.2.1. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat 

Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak secara tegas 

dan terperinci diatur dalam UUPA.Dalam Pasal 5 UUPA terdapat 

pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasional merupakan hukum adat, jadi 

menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum 

adat.Hukum adat yang dimaksud tentunya hukum adat yang telah di 
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saneer yang dihilangkan cacat-cacatnya/ disempurnakan. Jadi, pengertian 

jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah pengertian jual beli 

tanah menurut hukum adat ( Harsono,1997:235 ). 

Dengan mengadopsi pengertian jual beli menurut hukum adat, 

maka dalam hukum tanah nasional (vide UUPA) dinyatakan bahwa jual 

beli hak atas tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum berupa 

penyerahan hak atas tanah untuk selama-lamanya oleh pemegang haknya 

sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli, dan secara bersamaan 

pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang yang disepakati oleh kedua 

belah pihak sebagai harga oleh penjual. Pengertian ini adalah sesuai 

dengan unsur kontan yang terdapat dalam hukum adat. sedangkan jika 

pada proses jual beli tersebut ternyata pihak pembeli belum membayar 

lunas seluruh harga tanah, maka kekurangannya dianggap sebagai hutang 

yang tunduk pada hukum hutang piutang (Hartanto,2014:82). 

Pengertian hukum adat jual beli tanah adalah merupakan suatu 

perbuatan hukum yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang 

dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya meskipun harga jual beli 

tanah tersebut belum dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Dengan 

kata lain bahwa sejak jual beli dilakukan pembeli telah mendapat hak 

milik atas tanah tersebut ( Sutedi,2013:73 ). 

Peralihan hak atastanah dibagi menjadi 2 bentuk, yaituperalihan 

hak milik atas tanah: Pertama, Beralih. Yaituberpindahnya hak milik atas 

tanah dari pemiliknyakepada pihak lain karena suatu peristiwa 
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hukum.Dengan meninggalnya pemilik tanah, maka hak milikatas tanahnya 

secara hukum berpindah kepada ahliwarisnya yaitu sepanjang ahli 

warisnya memenuhisyarat sebagai subyek hak milik. Berpindahnya 

hakmilik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lainmelalui proses 

pewarisan; Kedua, Dialihkan ataupemindahan hak. Dialihkannya atau 

pemindahanhak artinya berpindahnya hak milik atas tanah daripemiliknya 

kepada pihak lain dikarenakan adanyasuatu perbuatan hukum, contoh: 

jual-beli, tukarmenukar,hibah, pemasukan dalam modal perusahaan,serta 

lelang (Santoso, 2009:91-92). 

Dalam kaitan dengan peralihan hak atas tanah,maka yang termasuk 

dalam perbuatan hukum berupa:Jual-beli, Tukar-menukar, Hibah, 

Pemasukan di dalamperusahaan, Pembagian hak bersama, 

Penggabunganatau peleburan perseroan atau koperasi yang 

didahuluidengan likuidasi (Yamin dan Abdul Rahim, 2008:276). 

Sifat jual beli tanah berdasarkan konsep hukum adat menurut 

Efendi Perangin dalam Hartanto (2014:79) adalah : 

1. Contant atau Tunai 

Contant atau tunai, artinya harga tanah yang dibayar itu seluruhnya, tetapi 

juga bisa sebagian. Akan tetapi biarpun dibayar sebagian, menurut hukum 

dianggap telah dibayar penuh. Pembayaran harga dan penyerahan haknya 

dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, jual beli menurut 

hukum telah selesai. Sisa harga yang belum terbayar dianggap sebagai 

utang pembeli kepada bekas pemilik tanah (penjual). Hal ini berarti, jika 
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kemudian pembeli tidak membayar sisa harganya, maka bekas pemilik 

tanah tidak dapat membatalkan jual beli tanah tersebut. Penyelesaian 

pembayaran sisa harga tersebut dilakukan menurut hukum perjanjian utang 

piutang. 

2. Terang 

Terang artinya jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa 

(Kepala Adat) yang tidak hanya bertindak sebagai saksi tetapi juga dalam 

kedudukannya sebagai pihak yang menanggung bahwa jual beli tanah 

tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Jual beli tanah yang 

dilakukan di hadapan Kepala Desa (Kepala Adat) menjadi “terang” dan 

bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Artinya pembeli mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik tanah yang 

baru dan mendapatkan perlindungan hukum jika pada kemudian hari ada 

gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tanah tersebut 

tidak sah. 

Transaksi jual beli tanah dalam sistem hukum adat mempunyai 3 

muatan, yakni : 

1. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa 

dengan hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar 

sejumlah uang yang telah dibayarnya, yaitu menggadai, menjual gade, adil 

sende. 
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2. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk 

membeli kembali, jadi menjual lepas untuk selama-lamanya, yaitu adol 

plas, runtemurun, menjual jaja. 

3. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran dengan perjanjian 

bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu 

tanah akan kembali, yaitu menjual tahunan atau adol oyodan 

(Sutedi,2013:73-74). 

Menurut pemahaman masyarakat selama ini transaksi jual beli 

tanah dilaksanakan sesuai prinsip kontan dan terang yang berlaku dalam 

hukum adat, sehingga tidak diperlukan formalitas seperti yang berlaku 

pada hukum barat yang mengharuskan transaksi dilaksanakan dihadapan 

pejabat umum. Oleh karena itu tidak mengherankan jika keberadaan PPAT 

sebagai pejabat pembuat akta tanah dibidang pertanahan belum banyak 

dikenal oleh masyarakat di pedesaan terutama di daerah terpencil. Apabila 

mereka melakukan transaksi dengan obyek tanah maka cukup dibuat 

dalam bentuk akta dibawah tangan dengan disaksikan oleh Kepala Desa. 

Pada sebagian masyarakat yang lain ada pula yang membuat akta dengan 

disaksikan atau dimintakan pengesahan kepada Camat. Dalam perspektif 

hukum pertanahan, Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan secara eks 

officio adalah menjabat sebagai PPAT sementara (Tamrin,2009:64). 

2.2.2. Jual Beli Tanah Menurut UUPA 

  Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebut dalam pasal 26 yaitu 

yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah.Dalam pasal-pasal 
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lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan 

sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukan suatu perbuatan 

hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak 

lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar dan hibah wasiat.jadi, 

meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan termasuk salah satunya 

adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli. 

(Sutedi,2013:76 ). 

UUPA menetapkan bahwa Hak Milik, Hak GunaUsaha, dan Hak 

Guna Bangunan dapat beralih dandialihkan kepada pihak lain. Demikian 

juga, PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atasTanah menetapkan bahwa Hak 

Guna Usaha, HakGuna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah dapatberalih 

dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam UUPAdan Peraturan Pemerintah 

No. 40 Tahun 1996 tidakmemberikan pengertian apa yang dimaksud 

beralihdan dialihkan. 

Dialihkan merupakan salah satu bentuk peralihanhak atas tanah, 

salah satu contoh dialihkan adalah jual beli.Jual-beli yang dimaksudkan 

disini adalah jual belihak atas tanah. Dalam praktek disebut jual belitanah. 

Secara yuridis, yang diperjualbelikan adalahhak atas tanah bukan 

tanahnya. Memang benar bahwatujuan membeli hak atas tanah adalah 

supaya pembelidapat secara sah menguasai dan mempergunakantanah. 

Dengan kata lain, yang menjadi obyek jual belidisini adalah hak atas 

tanah. Menurut UUPAdan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, 
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hakatas tanah yang menjadi obyek jual-beli adalah HakMilik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, danHak Pakai atas Tanah. Undang-Undang 

No. 16 Tahun1985 tentang Rumah Susun menetapkan bahwa hakmilik 

atas satuan rumah susun juga menjadi obyek jual beli. 

Jual beli tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria merupakan 

perbuatan hukum pemindahan hak yang sifatnya terdiri dari 3 unsur, yaitu 

: 1). Tunai artinya penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan 

pada saat yang sama, 2). Riil artinya dengan mengucapkan kata-kata 

dengan mulut saja belumlah lerjadi jual beli, jual beli dianggap telah 

terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka Kepala Desa/Kelurahan 

serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan 

masih berada dalam penguasaan penjual. 3). Terang artinya di penuhi pada 

umumnya saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala Desa, 

karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui tentang hukum dan 

kehadiran Kepala Desa mewakili waega masyarakat Desa tersebut 

(Sutedi,2006:77). 

Menurut Boedi Harsono dalam Hartanto (2014:79) pengertian jual 

beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik 

(penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, 

yang pada saat itu juga pembeli membayar harganya kepada penjual. Jual 

beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual 

kepada pembeli itu masuk dalam hukum agraria atau hukum tanah. Ruang 

lingkup pengertian jual beli tanah objeknya terbatas hanya pada hak milik 
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atas tanah. Dalam hukum positif yang mengatur hak-hak atas tanah, yang 

dapat menjadi objek jual beli tidak hanya terbatas hanya pada Hak Milik, 

namun juga Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, maupun 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Proses jual beli tanah merupakan rangkaian kegiatan untuk 

memperoleh tanah. Oleh karena itu, dalam proses ini peran PPAT sangat 

penting terkait dengan pembuatan akta jual beli tanah, antara lain : 

a. Akta PPAT membuktikan secara otentik telah terjadinya jual beli 

sebidang tanah tertentu pada hari tertentu, oleh pihak-pihak 

tertentuyang disebut didalamnya; 

b. Adanya bukti berupa suatu Akta PPAT dimana merupakan syarat bagi 

pendaftaran jual belinya oleh Kepala Kantor Pertanahan; 

c. Dilakukannya jual beli dihadapan PPAT dengan Akta PPAT sebagai 

buktinya bukan merupakan syarat bagi syahnya jual beli yang 

dilakukan; 

d. Syahnya jual beli dilakukan oleh terpenuhinya syarat-syarat materiil 

bagi jual beli, yaitu syarat umum bagi sahnyasuatu perbuatan hukum ( 

Pasal 1320bKUHPerdata), pembeli memenuhi syarat bagi pemegang 

hak atas tanahnya, tidak dilanggar ketentuan Landreform, dan 

dilakukan secara terang, tunai, nyata ( Keputusan Mahkamah Agung 

123/K/Sip/1970)(Tehupeiory,2012:41-42). 

Tanah dan bangunan adalah benda tidak bergerak (benda tetap) 

sehingga proses jual belinya berbeda dengan jual beli benda bergerak 
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seperti kendaraan, televisi, dan lain-lain. Secara hukum, jual beli benda 

bergerak terjadi secara tunai dan seketika, yaitu selesai ketika pembeli 

membayar harganya dan penjual menyerahkan barangnya.Hal tersebut 

berbeda dengan jual beli tanah dan bangunan yang memerlukan akta 

otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang 

berwenang.Dalam proses jual beli tanah dan bangunan, akta tersebut 

dibuat oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Jual beli tanah 

dan bangunan memang harus dilakukan dengan Akta Jual Beli (AJB) 

yang dibuat oleh Notaris/PPAT.(Rasyid & Harun,1987:55-56). 

Terhadap suatu hak atas tanah belum didaftar baik sistematik 

atau sporadik yang berarti tanah tersebut tidak memiliki alat bukti, 

namun kadangkala dilakukan peralihan hak atas tanah melalui jual beli. 

Biasanya jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat dilakukan 

melalui pembuatan akta dibawah tangan dengan diketahui oleh Kepala 

Desa/Lurah. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli dengan akta 

dibawah tangan tersebut jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan pendaftaran peralihan haknya, kecuali dilakukan pembuatan 

akta perjanjian otentik dihadapan pejabat yang berwenang (in casu 

PPAT) (Hartanto,2014:107). 

Seharusnya dalam setiap jual beli hak atas tanah harus dilakukan 

pendaftaran yang telah diatur didalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 

tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Proses pendaftaran 

tanah akibat perbuatan hukum pemindahan hak milik melalui jual beli 
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harus dilakukan dengan akta PPAT, namun dalam kenyataan masih ada 

masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan perjanjian jual beli 

dibawah tangan. 

Ada 3 persyaratan penting pada pendaftaran permohonan 

sertipikat dari jual beli tanah yang belum bersertipikat sebagai berikut : 

1. surat bebas sengketa yang dikeluarkan dan diketahui oleh lurah 

setempat 

2. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat lurah setempat 

3. Surat pernyataan menguasai fisik bidang tanah sporadik yang 

ditandatangani 2 orang saksi. Surat ini juga harus ditandatangani lurah 

setempat. (Goenawan,2008:92). 

Proses pembuatan akta jual beli bagi tanah yang belum 

bersertipikat sebenarnaya tidak banyak berbeda dengan jual beli tanah 

yang sudah bersertipikat, hanya saja persyaratan dokumen yang 

dilampirkan berbeda sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (1) PP Nomor 24 

Tahun 1997, yaitu : 

1. Harus disertai dengan surat bukti hak atau Surat Keterangan Kepala 

Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 

menguasai bidang tanah tersebut. 

2. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan setempat 

atau surat keterangan dari Kepala Desa /Kelurahan untuk tanah yang 

terletak didaerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan. 
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Setelah semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan 

dipenuhi oleh para pihak barulah dapat dilangsungkan jual beli tanah 

di hadapan PPAT. 

Setiap jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT karena 

akta PPAT tersebut akan menjadi dasar pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah baik untuk pertama kali maupun 

dalam rangka pemeliharaan data karena terjadi perubahan- perubahan 

status hukum sebidang tanah merupakan hal yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan dimana salah satu hasil akhir dari 

pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat sebagai alat bukti 

yang kuat hak atas sebidang tanah tertentu, beserta pencatatan atas setiap 

perubahan yang terjadi. 

 

Adapun instansi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah 

menurut pasal 5 dan 6 menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 yaitu : 

1.   PPAT 

2. Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat lain yang ditugaskan 

untuk melaksanakan kegiatan tertentu menurut peraturan 

perundang-undangan. 

Prosedur dan persyaratan yangharus dipenuhi oleh para pihak 

yang berkepentingan dalam hal ini penjual dan pembeli tentu terdapat 

beberapa perbedaan dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
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Tahun 1997 dinyatakan bahwa pembuatan akta sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan 

perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan sekurang-kurangnya 

2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam 

perbuatan hukum itu, bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta diatur 

oleh menteri. Pembuatan akta jual beli ini terlebih dahulu harus 

diperhatikan mengenai obyek (tanahnya), yaitutanah yang diperjual 

belikan itu sudah bersertipikat atau belum. 

Dalam hal kegiatan pemeliharaan data untuk jual beli tanah yang 

bersertipikat, dilakukan dihadapan PPAT yang di tandai dengan 

penyerahan dokumen, selanjutnya PPAT mencocokkan data fisik dan 

data yuridis dalam sertipikat asli dengan data yang ada di kantor 

pertanahan. Dilakukan pula pembuatan Akta jual beli yang berupa dua 

lembar asli yang ditanda tangani para pihak, dua orang saksi, dan PPAT. 

Berkas kemudian disampaikan kepada kepala kantor pertanahan oleh 

PPAT sendiri. Selanjutnya dilakukan pencatatan jual belinya dalam buku 

tanah serta penyalinannya dalam sertipikat. (Tehupeiory,2012:44). 

Syarat bahwa jual beli hak atas tanah baik yang telah bersertipikat 

maupun belum bersertipikat harus dibuktikan dengan akta otentik yang 

dibuat oleh PPAT ditegaskan dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan : 

“Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, 
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pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui 

lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

 

Perbuatan hukum melalui jual beli tanah yang belum terdaftar 

(belum bersertipikat) dan tujuannya untuk didaftarkan ke Kantor 

Pertanahan melalui pendaftaran tanah secara proradik, maka jual belinya 

harus dibuat dengan akta PPAT. Sejak Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 1997, jual beli hak 

atas tanah yang belum terdaftar (belum bersertipikat) yang tidak 

dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh PPAT, maka 

permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik 

dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka harus dilakukan proses 

jual beli ulang oleh penjual dan pembeli dengan akta yang dibuat oleh 

PPAT (Hartanto,2014:109).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan secara Yuridis Empiris sebagai bahan pendukung dalam 

penelitian hukum normatif.Metode penelitian dengan menggunakan 

pendekatan Yuridis Empiris adalah metode penelitian dangan mengkaji dan 

meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan 

data primer yang diperoleh dilapangan.Alasan menggunakan metode ini agar 

lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung dengan menyajikan data 

yang diperoleh dari lapangan berdasarkan penelitian terhadap masyarakat 

yang ada di Desa Ampelgading serta berdasarkan data-data yang diperoleh 

dari sumber-sumber pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. 

Metode pendekatan dalam sajian ini dimaksudkan adalah tipe 

pendekatan apakah yang akan diterapkan dalam rangka menjawab 

permasalahan dan tujuan penelitian ini. Memperhatikan apa yang menjadi 

permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa 

metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis sosiologis. Maksudnya yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan 

dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena yang 

terjadi di dalam masyarakat (Sumitro,1990:30) 

44 
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Melalui pendekatan ini hukum tidak semata-mata diidentifikasi 

hanya sebagai seperangkat norma tetapi hendak juga dilihat dari fenomena 

sosial berupa perilaku yang mempola dalam masyarakat. 

3.2.Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian.Tujuan ditetapkannya 

lokasi penelitian itu adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. 

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kantor Notaris 

PPAT Kabupaten Pemalang Faizal Agus Widodo,S.H.M.Kn, Kelurahan/Desa 

Ampelgading serta masyarakat Desa Ampelgading yang menjadi obyek 

penelitian adalahapakah faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat 

Desa Ampelgading masih menganggap Letter C sebagai alat bukti 

kepemilikan tanah dan bagaimana pelaksanaan jual beli tanah yang masih 

menggunakan alat bukti Letter Cdalam kepemilikan tanah di Desa 

Ampelgading. 

3.3.Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yaitu suatu titik masalah atau pokok permasalahan 

yang diteliti.Sesuai dengan rumusan masalahnya dan tujuan penelitian, maka 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang 

menyebabkan sebagian masyarakat Desa Ampelgading masih menganggap 

Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah dan bagaimana pelaksanaan jual 
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beli tanah yang masih menggunakan alat bukti Letter Cdalam kepemilikan 

tanah di Desa Ampelgading. 

3.4.Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong, 2005:72). 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati dan diwawancarai (Moleong,2002:112). Sumber data primer 

diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang 

didukung dengan wawancara terhadap responden.Pencatatan sumber data 

utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil 

usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang 

dilakukan secara sadar,terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh 

informasi yang diperlukan.Hubungan antara penulis dengan responden 

dibuat akrab sehingga subyek penelitian bersikap terbuka dalam menjawab 

setiap pertanyaan.Responden lebih leluasa dalam member informasi atau 

data yang mengemukakan pengetahuan dan pengalamanyang berkaitan 

dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. 

2.Data sekunder 
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Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk 

mendapatkan landasan teoritas berupa pendapat-pendapat atau tulisan-

tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk 

memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui 

naskah resmi yang ada. 

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari: 

a.) Bahan Hukum Primer 

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.UUD 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No.5 Tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 

b.) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan 

penulisan. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Cahyo, Bambang Tri, 1983, Ekonomi Pertanahan, Liberty, 

Yogyakarta, 

2. Efendi, Bachtiar. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan 

Peraturan Pelaksanaannya. Bandung, Alumni 

3. Harsono, Boedi, 1971, Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah 

Penjusunan, Isi, dan Pelaksanaannja,Djakarta: Djambatan, 
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4. Hartanto, Andy, 2014, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum 

Terdaftar Hak Atas Tanahnya, LaksBang Justitia, Surabaya, 

5. Harun, Al-Rasyid. 1987. Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Berikut 

Peraturan-peraturan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 

6. Keumala, Dinda dan Setiyono. 2009. Tanah dan Bangunan. 

Jakarta: Redaksi Raih ASA Sukses, 

7. Lubis, Mhd. Yamin, dan Abd. Rahim Lubis, 2008, Hukum 

Pendaftaran Tanah, Bandung: Mandar Maju, 

8. Santoso, Urip. 2009. Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, 

Jakarta: Prenada Media, 

9. Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

10.  Sudikno, Mertokusumo. 1997. Perundang-undangan Agraria 

Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 

11. Sumardjono, Maria S.W. 2008, Tanah dalam Perspektif Hak 

Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Kompas, 

12. Sutedi, Adrian, 2006. Peralihan Hak Atas Tanah & 

Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 

13.  Sutedi, Adrian. 2012. Sertipikat Hak Atas Tanah.Jakarta: Sinar 

Grafika, 

14. Sutedi, Adrian. 2013. Peralihan Hak Atas Tanah dan 

Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 
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15. Tamrin, Husni, 2009, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, 

LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 

16. Tehupeory, Aartje. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di 

Indonesia. Jakarta: RAS Penebar Swadaya Grup. 

c.) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang 

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder : Sudarsono, Kamus Hukum, 

Rineka Cipta. Jakarta. 2007. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Setiap manusia memiliki kecanderungan untuk melihat apa yang 

ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar dan melakukan apa yang 

menjadi keinginannya. Teknik mengumpulan data secara menyeluruh 

adalah bukan sesuatu hal yang mudah baik dari segi kuantitatif maupun 

dari segi kualitatif, semua itu membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder, 

dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam 

melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research) 

dan studi lapangan (field research). 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang 

telah ditentukan yaitu para pemilik tanah melalui 

interview/wawancara, disamping itu penulis melakukan wawancara 

dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. 
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b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi, yang sudah tersedia dalam bentuk 

buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan 

diperpustakaan, atau milik pribadi peneliti (Hilman,1995:65) 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dengan cara mengkaji peraturan perundangan, dokumen-dokumen resmi 

yang telah tersedia dari pemerintah atau instansi terkait, surat kabar, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.6.Keabsahan Data 

Validitas Data (Keabsahan Data) merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) 

menurut versi “positifisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, 

kriteria, dan paradigmanya sendiri (Moleong,2001:171) 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, 

yakni suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Moleong,2009:330) 

Teknik triangulasi dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut 

(Moleong,2009:331) 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi, 
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3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Validitas data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Validitas data dilakukan 

dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data utnuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005). 

3.7.Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong,2009:280). 

Analisis data yang digunakan setelah data terkumpul, penyusun 

menggunakan pola pikir induksi, yaitu penyusun berusaha mengumpulkan 

fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang apakah faktor-faktor yang 

menyebabkan sebagian masyarakat Desa Ampelgading masih menganggap 
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Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah dan bagaimana pelaksanaan jual 

beli tanah yang masih menggunakan alat bukti Letter Cdalam kepemilikan 

tanah di Desa Ampelgading. Selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun 

berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi 

sebuah kesimpulan yang lebih umum. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian 

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa.Secara astronomis 

Kabupaten Pemalang terletak antara 109
0
 17′ 30″ – 109

0
 40′ 30″ BT dan 

8
0
 52′ 30″ – 70 20′ 11″ LS.Karakteristik Lokasi dan Wilayah Luas dan Batas 

Wilayah Admisnistrasi Kabupaten Pemalang merupakan salah satu 

kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan Luas wilayah 

sebesar 111.530 Ha, sebagian besar wilayah merupakan tanah kering seluas 

72.836 Ha (65,30%) dan lainnya tanah persawahan seluas  38.694 Ha 

(34,7%).Secara administrasi, Kabupaten Pemalang terbagi atas 14 

kecamatanyang tergabung di dalamnya, yaitu Kecamatan: Moga, 

Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, 

Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan 

Ulujami dimana Kabupaten Pemalang meliputi 222 Desa/ 

Kelurahan.Penduduk Kabupaten Pemalang berjumlah 1.352.798 jiwa. 

Tingkat kepadatannya rata-rata 1.213 jiwa perkilometer persegi.(Pemerintah 
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Kabupaten Pemalang. 2012. Pemalang dalam Angka 2012. Pemalang: 

Bappeda Kabupaten Pemalang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Pemalang).Adapun gambaran wilayah Kabupaten Pemalang dapat dilihat 

pada peta di bawah ini : 

 
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Pemalang 

Sumber: Kab.Pemalang.go.id (di akses pada tanggal 5 Agustus 

2015) 

 

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi.Bagian Utara 

merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di 

atas permukaan laut.Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur 

dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan 

merupakan dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa 

sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut.Wilayah 

Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai 

Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya 

merupakan daerah aliran sungai yang subur. 
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Adapun Batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang, sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara    : Laut Jawa 

Sebelah Timur   : Kabupaten Pekalongan 

Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas 

Sebelah Barat    : Kabupaten Tegal 

Kabupaten Pemalang  memiliki beberapa bagian wilayah hutan, 

terdiri dari hutan lindung dengan luas 1.858,60 ha, hutan suaka alam dan 

wisata luas 24,10 ha,  hutan produksi tetap sebesar 26.757,60 ha, hutan 

produksi terbatas sebesar 3.980,70 ha, hutan bakau dengan luas 1.672,50 

ha, dan hutan rakyat seluas  22.874,78 ha. Luas hutan dibandingkan 

dengan luas wilayah sebesar 49,57%.  Gambaran ini menunjukkan 

keadaan yang cukup baik terkait dengan kemampuan wilayah untuk 

menyimpan air tanah (catchment area) Kab.Pemalang.go.id (di akses pada 

tanggal 5 Agustus 2015). 

Tanah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia selain tempat 

tinggal, tanah juga mempunyai peran penting bagi kesejahteraan Rakyat, 

Masyarakat Kabupaten Pemalang mayoritas mempunyai tanah yang 

dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pertanian, perkebunan, 

maupun pembangunan kios untuk jual beli hasil pertanian tersebut. Tanah 

juga merupakan komoditas pemenuhan kebutuhan hidup pokok yang harus 



56 
 

 
 

dipenuhi selain makanan dan pakaian atau dengan kata lain sandang, 

pangan, papan. Papan yang dimaksud disini yaitu kebutuhan manusia yang 

paling pentingkarena digunakan sebagai tempat pelindung dari panas 

matahari dan hujan. Dalam hal ini tidak hanya menunjuk pada bangunan 

rumahnya saja namun tanah dapat dimanfaatkan untuk sumber tanaman 

yang nantinya akan menghasilkan. Adapun luas lahan tanah menurut 

penggunaannya diprinci per Kecamatan di Kabupaten Pemalang bisa 

dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini. 

Tabel 4.2 

Luas Lahan Menurut Penggunaanya 

Diprinci Per Kecamatan Tahun 2012 
 
 

(Pemerintah Kabupaten Pemalang. 2012. Pemalang dalam Angka 2012. Pemalang: Bappeda Kabupaten Pemalang 

dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang) 

 

Dilihat dari luas lahan yang diperinci pada setiap Kecamatan pada 

tabel diatas, tanah paling luas berada di Kecamatan Bantarbolang, 

Kecamatan Belik, dan Kecamatan Ampelgading karena daerah ini 

No. Kecamatan Luas Lahan ( Km2 ) 

Sawah Bangunan 

dan 
sekitarnya 

Tegalan/ 

kebun 

Ladang

/ Huma 

Tambak/ 

Kolam 

Kehuta

nan 

Perkeb

unan 

Lain-

lain 

Jumlah 

1. Moga 17,04 3,23 9,34 - - 5,60 2,37 3,82 41,40 

2. Warungpring 0,96 2,70 12,67 - - 8,80 0,65 0,53 26,31 

3. Pulosari 21,81 9,28 28,21 - 0,02 24,90 1,00 2,30 87,52 

4. Belik 41,94 8,07 37,26 - 0,09 35,49 0,69 1,00 124,54 

5. Watu Kumpul 23,01 23,49 1,98 - - - - 4,82 53,30 

6. Bodeh 20,87 10,00 15,41 0,29 - 37,18 0,04 2,19 85,98 

7. Bantarbolang 55,30 17,43 19,21 - 0,04 39,99 2,98 4,24 139,19 

8. Randudongkal 44,30 14,94 6,79 - 0,35 22,62 - 2,20 90,32 

9. Pemalang 61,90 17,94 1,89 - 0,85 11,56 - 7,79 101,93 

10. Taman 43,89 15,00 2,39 - 0,55 - 2,26 3,32 67,41 

11. Petarukan 59,72 14,59 3,37 0,56 - - - 3,05 81,29 

12. Ampelgading 54,37 12,98 11,64 - - 36,33 5,73 7,61 129,02 

13. Comal 10,24 5,05 3,35 - 5,21 - 1,44 1,25 26,54 

14. Ulujami  29,10 14,11 9,82 - - 2,92 - 4,60 60,55 
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merupakan daerah yang banyak lahan pertanian, seperti  kehutanan, 

persawahan, dan perkebunan.Mayoritas masyarakat Pedesaan banyak yang 

mengolah tanah untuk di manfaatkan sebagai kebutuhan sehari-

hari.Terdapat 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang berdasarkan data 

yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang bahwa 

Kecamatan Ampelgading sebagian besar masih mempunyai tanah adat, 

kerenadaerah ini merupakan daerah yang jauh dari perkotaan.Adapun 

banyaknya pemilik tanah yang sudah di daftarkan di Kantor Pertanahan 

yang diprinci per Kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihan pada 

tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 

Banyaknya Tanah yang Bersertipikat 

Diperinci Per Kecamatan Tahun 2012 

 

BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2012 

 

No. Kecamatan Sudah Bersertipikat Belum Bersertipikat 

1. Moga 60% 40% 

2. Warungpring 60% 40% 

3. Pulosari 50% 50% 

4. Belik 50% 50% 

5. Watu Kumpul 40% 60% 

6. Bodeh 70% 30% 

7. Bantarbolang 60% 40% 

8. Randudongkal 80% 20% 

9. Pemalang 90% 10% 

10. Taman 90% 10% 

11. Petarukan 70% 30% 

12. Ampelgading 30% 70% 

13. Comal 90% 10% 

14. Ulujami  70% 30% 
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Di luar Sertipikat sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah, di 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang masih banyak tanah yang 

belum bersertipikat. Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pemalang dalam Angka 2012, menunjukkan bahwa dari 14 

Kecamatan di Kabupaten Pemalang Persentase paling banyak adalah di 

Kecamatan Ampelgading. Masyarakat yang umumnya masih 

mengganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah mereka dari turun 

menurun. 

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan 

mudah membuktikannya, maka dari pemerintah Kabupaten Pemalang 

menyelenggarakan pendaftaran tanah massal di wilayah Kecamatan 

Ampelgading pada tahun 2013. 
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Jumlah Akta PPAT 

Diperici per Kecamatan Ampelgading 

Tahun 2013 

 

 
Sumber :Monografi Kec.Ampelgading Tahun 2013 

Kecamatan Ampelgading terbagi menjadi 16 Desa/Kelurahan 

diantaranya adalah Desa Sokowati, Desa Tegalsari Timur, Desa Tegal Sari 

Barat, Desa Kemuning, Desa Karangtalok, Desa Wonogiri, Desa 

Blimbing, Desa Ampelgading, Desa Cibiyuk, Desa Karangtengah, Desa 

Banglarangan, Desa Losari, Desa Ujunggede, Desa Jatirejo, Desa 

Kebagusan, dan Desa Sidokare. Pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten 

Pemalang mengadakan pendaftaran tanah massal di wilayah Kecamatan 

Ampelgading, dari 16 Desa/Kelurahan di Kecamatan Ampelgading 

persentase paling sedikit adalah di Desa Ampelgadingdalam pembuatan 

akta PPAT. 

Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading secara astronomi 

terletak antara 109
o
 592,96 Bujur Timur dan 6

o 
9274,75 Lintang Selatan. 
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Adapun secara Geografis Wilayah Desa Ampelgading memiliki batas-

batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangtengah Kecamatan 

Ampelgading, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Comal, Sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading dan 

sebelah barat berbatasan dengan Desa Widodaren Kecamatan Petarukan. 

Luas Wilayah Desa Ampelgading adalah 20,9044 km
2
 atau 209,044 Ha 

terdiri dari tanah sawah seluas 177,381 Ha, tanah darat seluas 27,216 Ha 

dan tanah lainnya 4,447 Ha. Adapun secara Administratif Desa 

Ampelgading terbagi dalam 3 (tiga) RW dan 16 RT. Pemanfaatan tanah 

sebagian besar untuk pertanian yaitu tanaman padi yakni seluas 177,381 

Ha atau 84,85% dari luas Wilayah Desa Ampelgading, sedangkan sisanya 

seluas 27,216 Ha (13,01%) digunakan untuk bangunan perumahan/gedung 

serta pekarangan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan social 

kemasyarakatan serta 4,447 Ha digunakan untuk lainnya yaitu makam, 

sungai dan jalan (Sumber: Data Monografi Desa Ampelgading Tahun 

2012). 

4.1.2. Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa 

Ampelgading masih menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan 

tanah 

  Masyarakat Desa Ampelgading sebagian masih ada yang 

menggunakan bukti Letter C dalam kepemilikan tanah, tanah-tanah di 

Desa Ampelgading sebagian besar tanah milik adat/tanah girik, yang 

mana tanah tersebut belum di daftarkan di kantor pertanahan. 
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4.1.2.1.  Pemahaman Masyarakat Tentang Fungsi Letter C dalam Kepemilikan 

Tanah 

  Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat masih menggunakan 

bukti Leter C sebagai Bukti kepemilikan Hak Atas tanah dan tidak 

melakukan pengurusan Sertipikat karena adanya pemahaman sebagian 

masyarakat tentang kedudukan letter C masih dianggap sebagai bukti 

kepemilikan tanah. 

  Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Mulyono Warga Desa 

Ampelgading : 

  “sing penting kula gadah surate, dadose yen wonten tiyang tanglet 

tanah niki nggih kula sampun gadah surate niki sami mawon Letter 

C kalih Sertipikat , tiyang mbiyen niku mboten tepang sertipikat, 

sakniki mawon wonten sertipikat.( yang penting saya punya surat 

bukti kepemilikan tanah, jadi kalau ada yang menanyakan tentang 

tanah ini saya punya surat buktinya, Letter C sama sertipikat kan 

sama, orang dulu itu tidak mengenal sertipikat, sekarang aja ada 

sertipikat).” Wawancara Hari minggu 12 Juli 2015 

 

  Pemahaman Mulyono mengenai Letter C sama dengan Sertipikat, 

dibenarkan oleh Rujinah Warga Desa Ampelgading, Berikut adalah hasil 

wawancaranya: 

  “Ya bener, saiki apa bedane sertipikat karo Letter C, pada bae 

nggo buktikna tanah, yen ono surate ya tanah kui ono sing due, 

sing penting tanah kui ora kosongan. (ya benar, sekarang apa 

bedanya sertipikat sama Letter C, sama saja buat membuktikan 

tanah, jika ada suratnya berarti tanah itu ada yang punya, yang 

penting tanah itu tidak kosongan”. Wawancara Hari minggu 12 Juli 

2015 
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  Letter C merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah terhadap 

tanah milik adat. Diterbitkannya Letter C adalah untuk keperluan 

pemungutan pajak tanah dan pajak tersebut dikenakan pada pemilik atas 

nama tanah tersebut, sehingga muncul asumsi masyarakat yang 

menganggap Letter C tersebut adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas 

tanah. Dalam pandangan masyarakat yang sederhana itu timbul karena 

surat penetapan pajak merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dan menurut pandangan masyarakat surat tersebut dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. 

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada hak-hak atas tanah, 

termasuk hak-hak atas tanah adat, diselenggarakanlah pendaftaran tanah 

diseluruh Indonesia.Dalam praktik jaminan kepastian hukum ini sangat 

diperlukan untuk memberikan kedudukan agar penguasaan sebidang 

tanah jelasstatusnya. 

Tabel 4.4 

Pandangan Masyarakat Pemegang Letter C 

No. Pandangan saudara tentang 

kekuatan hukum Letter C 

Penjawab 

1. Sudah menjamin 20 

2. Belum menjamin 6 

3. Tidak tahu 4 

Hasil penelitian Lapangan 2015 
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  Pemahaman salah tentang Letter C merupakan faktor utama 

mengapa pemegang Letter Cterutama pada masyarakat Desa 

Ampelgading tidak melakukan pengurusan sertipikat, karena mereka 

beranggapan bahwa Letter C juga merupakan bukti yang sah atas 

kepemilikan hak atas tanah, maka masyarakat pemegang Letter C merasa 

tidak perlu untuk melakukan pengurusan sertipikat lagi. Hal ini dapat 

disebabkan bahwa memang tidak ada sosialisasi Letter C dan Sertipikat 

dari instansi terkait, sehingga masyarakat hanya menganggap kalau 

membuat sertipikat hanya suruhan dari pemerintah bukan karena 

masyarakat paham akan kedua hal tersebut. 

  Peningkatan pemahaman akan pentingnya sertipikat tanah dan 

bagaimana masyarakat memandang tanah sebagai apa sangat 

mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, jika 

masyarakat memandang tanah tersebut sebagai aset yang mempunyai 

nilai investasi tinggi dan perlu adanya kepastian hukum, maka 

masyarakat dengan sendirinya akan mendaftarkan tanah tersebut. 

biasanya minat pribadi ini ada pada masyarakat perkotaan yang 

mempunyai pendidikan dan wawasan pengetahuan yang luas, 

mempunyai cukup uang untuk biaya sertipikat, berbeda dengan 

masyarakat pedesaan yang hanya memandang tanah sebagai obyek tanah 

saja tidak mempunyai arti lebih kecuali kalau mau dijual dan itu pasti 

akan mendatangkan uang, dengan pemahaman yang tentang tanah yang 

rendah ini maka kecil sekali minat yang mungkin timbul untuk 
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mensertipikatkan tanahnya. Hal ini disebabkan penjualan tanah dengan 

letter C sudah dapat dilakukan tanpa harus mempunyai sertipikat tanah, 

meskipun dengan harga yang tidak setinggi tanah yang sudah 

bersertipikat. 

Masyarakat Desa Ampelgading masih menganggap Letter C 

sebagai bukti kepemilikan, padahal Letter Cini hanyalah bukti 

pembayaran pajak tanah. Hal ini yang menjadi faktor utama mengapa 

masyarakat Desa Ampelgading belum melakukan pendaftaran tanah, 

karena mereka menganggap bahwa memang Letter Citu adalah bukti 

kepemilikan tanah yang bisa untuk menguasai tanah, bahwa tanah 

tersebut hanya milik pemegang Letter C tersebut. Jika tanah dialihkan 

kepada orang lain seperti jual beli tanah maupun warisan juga alat bukti 

Letter C tersebut bisa beralih kepada tangan pembeli tanah atau 

warisnya. 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Notaris PPAT Faizal 

Agus Widodo, S.H,M.Kn : 

 “Surat tanda bukti kepemilikan tanah itu sebenarnya adalah 

Sertipikat tanah, sebutan Girik, pipil, kekitir, letter C, Pethuk dll 

sebetulnya sama saja, itu hanya sebutan di masyarakat Desa pada 

zaman dahulu, Girik adalah sebutan tanah yang status tanahnya 

belum di daftarkan, pethuk adalah surat bukti pembayaran pajak 

tanah dan Letter C adalah salinan dari pethuk, namun pethuk di 

pegang oleh pemilik tanah dan letter C di simpan di kantor 

Kelurahan/Desa”. 

 



65 
 

 
 

Mengenai Letter C ini sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai 

catatan penarikan pajak. Keterangan mengenai tanah yang ada dalam 

Letter C itu sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara 

teliti dan hati-hati sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang 

timbul nantinya karena kurang lengkapnya data yang akurat dalam Letter 

C tersebut.Pada intinya bahwa Letter C yang di pegang oleh pemilik 

tanah dan salinanya yang di simpan di Kantor Kelurahan/Desa itu sama, 

namun yang di pegang oleh pemilik tanah hanya selembaran kertas dan 

salinan yang di Kantor Kelurahan/Desa di bukukan dan isinya sama. 

Proses pembuatan sertipikat itu mereka harus memiliki surat-surat 

kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki. Tanah yang dimiliki 

masyarakat pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki secara turun 

temurun dari nenek moyang mereka, surat kepemilikan tanah yang 

mereka miliki sangat minim sekali. 

 Letter C yang sebutan masyarakat pada umumnya adalah pethuk, 

yang ada di tangan pemilik tanah, sedangkan yang asli terdapat di 

Desa/Kelurahan.Jadi dapat disimpulkan bahwa Letter C aslinya itu ada 

di Kantor Desa/Kelurahan, dan salinannya itu di berikan kepada 

pemilik tanah sebagai pembayaran pajak.Adapun contoh bukti 

kepemilikan tanah selain sertipikat yaitu dikenal dengan sebutan Letter 

Cdapat dilihat pada Gambar 4.5 sebagai berikut:  
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Gambar 4.5 

Dokumen Letter C 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2015 

  Mengenai Letter C ini sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai 

catatan penarikan pajak. Keterangan mengenai tanah yang ada dalam Letter 

C itu sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti dan 

hati-hati sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang timbul nantinya 

karena kurang lengkapnya data yang akurat dalam Letter C tersebut.Pada 

intinya bahwa Letter C yang di pegang oleh pemilik tanah dan salinanya 

yang di simpan di Kantor Kelurahan/Desa itu sama, namun yang di pegang 

oleh pemilik tanah hanya selembaran kertas dan salinan yang di Kantor 

Kelurahan/Desa di bukukan dan isinya sama. 
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Gambar 4.6 

Sertipikat Tanah 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian Lapangan 2015 

 

  Bukti kepemilikan tanah yang kuat hanya Sertipikat, adapun 

contoh gambar sertipikat dapat dilihat pada gambar 4.6 diatas, 

bahwaSertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 

dan pejabat yang menandatangani sertipikat.Maksud diterbitkannya 

sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah 

agar pemegang hak dengan mudah dapatmembuktikan bahwa dirinya 

sebagai pemegang haknya.Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan 

pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data 

yuridis yang di daftarkan dalam buku tanah.Namun dalam kenyataannya 

di masyarakat Desa Ampelgading masih banyak tanah-tanah yang belum 

bersertipikat. 
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4.1.2.2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Sertipikat 

  Minat masyarakat pedesaan terhadap pendaftaran tanah masih 

kurang karena tingkat pemahaman akan manfaat sertipikat tanah yang 

sangat kurang. Selain itu masyarakat desa umumnya bersikap apatis dan 

statis, sulit untuk berkembang dan kurang mengerti maksud dan tujuan 

program-program dari pemerintah. Dan akan mendaftarkan tanahnya jika 

terpaksa, misalnya jika akan terjadi jual beli. 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Sri Budiyanto, selaku 

Kepala Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten 

Pemalang bahwa : 

  “…yang namanya masyarakat Desa itu susah untuk diajak berfikir 

maju, sedikit-sedikit harus dipaksa, itupun belum tentu warga mau, 

apalagi yang berhubungan dengan instansi pemerintah seperti ini 

sangat susah, jika ada penyuluhan mengenai pendaftaran tanah dari 

Kantor Pertanahan warga hanya sedikit yang hadir dalam 

penyuluhan tersebut”. ( wawancara, Rabu 24 Juni 2015 ) 

 

 Pengurusan sertipikat bukanlah rangkaian kegiatan yang pendek 

yang hanya dibuat langsung jadi, untuk masyarakat dalam hal ini 

masyarakat Desa,jika dihadapkan pada proses pengurusan yang panjang 

maka akan timbul rasa malas, kalaupun dilakukan juga hanya karena 

terpaksa. 

Pandangan masyarakat mengenai kekuatan hukum Letter C seperti 

yang dijelaskan pada table 4.4 sebagian masyarakat sebenarnya sudah ada 

yang mengetahui mengenai kekuatan hukum Letter C, namun minat 
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masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya masih kurang,tingkat kesadaran 

masyarakat adalah faktor penting, namun terkadang untuk 

menumbuhkannya sangat sulit. Masyarakat pun sering berfikiran jika 

harus mengurus di instansi pemerintah di atas Kepala Desa mereka akan 

merasa enggan dan canggung terlebih lagi juga belum tentu masyarakat 

mengetahui dimana sebenarnya mengurus sertipikat, ada banyak cara yang 

dilakukan masyarakat untuk melakukan pengurusan sertipikat, ada yang 

mengurus sendiri di Kantor Pertanahan dan ada juga yang lewat perantara 

karena alasan waktu dan jarak tempuh. Dari keterangan oleh Responden 

yang telah mengurus sertipikat sebagian besar adalah mereka mengurus 

sendiri sertipikat tersebut, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.7 dibawah ini 

tentang cara pengurusan sertipikat. 

Tabel 4.7 

Cara Pengurusan Sertipikat 

 

No. Cara Pengurusan Jumlah 

1. Dilakukan sendiri 18 

2. Perantara 12 

 Jumlah 30 

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan yang diolah Tahun 2015 

 Dari table 4.7 diatas, diketahui bahwa dari jumlah responden yang 

telah mendaftarkan tanahnya, sekitar18 orang melakukan pendaftaran 

tanah dengan dilakukan sendiri. Sekitar 12 orang melakukan pendaftaran 

tanah melalui perantara dari Desa karena dengan posisi warga yang tidak 

tahu bagaimana cara pengurusan sertipikat. 
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 Berikut ini hasil wawancara dengan Wahudi warga Desa 

Ampelgading : 

“kula daftaraken tanah lewat peratara, mergo kula mboten 

mudeng kudu maring pundi prosesipun, yo kula pasrahaken 

mawon maring Pak Carik, kula tinggal manut menuhi 

persyaratane mawon. (saya mendaftarkan tanah melalui 

perantara, karena saya tidak tahu prosesnya bagaimana, saya 

serahkan semuanya kepada Sekdes, saya tinggal mengikuti dan 

memenuhi persyaratannya saja). Wawancara hari minggu, 12 Juli 

2015 

Begitu pula dengan Rusmono warga Desa Ampelgading 

mengatakan bahwa : 

“kula mboten sempat mengurus sertipikat, mergo kula kerja, istri 

nggih mboten ngertos pripun cara nguruse, ribet kudu kesana 

kemari. Yo mpun lewat Desa mawon daftarkene. (saya tidak 

sempat untuk mendaftarkan tanahnya, karena saya sibuk kerja, 

istri juga tidak tahu bagaimana cara pengurusan sertipikatnya, 

ribet harus kesana kemari, mendaftarkan tanah melalui Desa saja. 

Wawancara hari minggu, 12 Juli 2015  

 

4.1.2.3. Pengurusan Sertipikat Membutuhkan Waktu Lama dan Mahal 

 Biaya adalah salah satu alasan mengapa masyarakat belum 

mengurus pendaftaran tanah, sebenarnya tentang biaya pengurusan yang 

dianggap mahal atau tidak terjangkau oleh masyarakat dengan ekonomi 

lemah, seharusnya tidak menjadi pembatas pengurusan sertipikat, karena 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah, pasal 61 ayat 2, bagi masyarakat yang tidak mampu 

dapat mengurus sertipikat tanpa dikenakan biaya baik sebagian atau 

seluruhnya dengan persyaratan masyarakat tersebut dapat membuktikan 
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bahwa dirinya memang tidak mampu untuk membayar biaya pengurusan. 

Sebenarnya kalau keberadaan mengenai pentingnya sertipikat itu dapat 

dirasakan oleh masyarakat maka masyarakat akan mementingkannya tanpa 

beralasan tentang biaya dan waktu, namun karena kebutuhan akan 

pentingnya sertipikat itu sendiri tidak begitu dirasakan masyarakat, maka 

masyarakat enggan untuk mengurusnya. Kalaupun masyarakat mengurus 

ada banyak anggapan, ada yang mengurus sertipikat karena memang benar-

benar mengerti dan merasakan arti pentingnya sertipikat yang 

sesungguhnya, namun ada juga yang mengurus sertipikat karena terpaksa 

untuk mendapat pinjaman dari bank dan sertipikat tersebut dijadikan 

agungan.Salah satu yang menyebabkan masyarakat belum belum 

mendaftarkan tanahnya adalah karena biaya yang dianggap masyarakat 

terlalu mahal. 

Tabel 4.8 

Pendapat masyarakat pemegang sertipikat 

tentang besarnya biaya pendaftaran tanah 

 

No. Uraian Jumlah Responden 

1. Mahal 24 

2. Tidak Mahal 6 

 Jumlah 30 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 

 Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa pendapat masyarakat 

yang menyatakan Mahal sebanyak 24 orang, karena pada umumnya 

masyarakat yang memiliki tanah bermata pencaharian petani, dagang, dan 
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buruh, sehingga biaya tersebut dirasa sangat memberatkan, dan yang 

menyatakan Tidak Mahal/ Murah hanya sebanyak 6 orang. 

Tarif pensertipikatan tanah pendaftaran tanah pertama kali Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pemalang untuk tanah pertanian bisa di rumuskan : 

 

Terdiri dari tarif pengukuran : luas tanah (m2) x Rp.80,- + Rp. 100.000,-

Tarif pemeriksaan : luas tanah (m2) x Rp.20,- + Rp. 350.000,-Tarif 

pendaftaran : Rp.50.000,- 

Dalam penghitungan : 

Luas Tanah  = 300 m2 

Biaya/Tarif    = 300m2 x Rp.100,- + Rp.500.000 

 = Rp.30.000,- + Rp.500.000,- 

= Rp. 530.000 

Biaya yang di setorkan Pemohon sendiri untuk Permohonan 

pendaftaran tanah ada biaya: Pengukuran, pemeriksaan, Pendaftaran, 

Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dibebankan kepada wajib 

bayar (pasal 20 ayat 2 PP 13 Tahun 2010), Biaya tidak termasuk BPHTB / 

PPh, Luas tanah dalam m2 (dihitung berdasarkan luas tanah yang 

dimohon), HSBKu = Rp. 40.000 HSBKpa = Rp.10.000 (pertanian), 

HSBKu = Rp. 80.000  HSBPa = Rp.20.000 (Non Pertanian), HSBK 

Luas tanah (m2) x Rp.100,- + Rp.500.000 
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sewaktu-waktu dapat berubah contoh rumus penghitungannya gini mas: 

untuk Tarif pengukuran (Luas Tanah (m2) x Rp.80 + Rp.100.000) + Tarif 

Pemeriksaan  1/5 (Luas Tanah (m2)x Rp.20)+ Rp.350.000  + Tarif 

Pendaftaran Rp.50.000 Jika Luas tanah 300m2 maka: tarif pensertipikatan 

bagi tanah Pertanian adalah Rp.124.000 + Rp.351.200+ Rp.50.000 =  Rp. 

525.000 jika untuk tanah Non pertanian maka tarif pengukuran 300m2 x 

Rp.160 + Rp.100.000 + tarif Pemeriksaan 1/5 (300m2 x Rp.40) + 350.000 

+ tarif pendaftaran Rp.50.000. Rp.148.000 + Rp.352.400 + Rp.50.000 = 

Rp.550.400 yang perlu saya ingatkan lagi tarif biaya di atas belum 

temasuk Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dibebankan kepada 

wajib bayar (pasal 20 ayat 2 PP 13 Tahun 2010), Biaya tidak termasuk 

BPHTB / PPh, Luas tanah dalam m2 (dihitung berdasarkan luas tanah 

yang dimohon), HSBKu =  Rp. 40.000 HSBKpa = Rp.10.000 (pertanian), 

HSBKu = Rp. 80.000  HSBPa =  Rp.20.000 (Non Pertanian), HSBK 

sewaktu-waktu dapat berubah. 

4.1.2.4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

 Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan 

manusia, karena setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk 

selalu berkembang dalam pendidikan, pendidikan secara umum 

mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap 

individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga 

menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Faktor faktor yang 

menjadi alasan masyarakat Desa Ampelgading masih menganggap 
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Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah karena kondisi sosial ekonomi 

masyarakat yang sangat berpengaruh pada tingkat berfikir masyarakat. 

Tingkat Pendidikan berdasarkan jumlah penduduk dalam penelitian ini 

seperti tertera pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.9 

Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Desa Ampelgading 

 

No. Pendidikan Penduduk Jumlah  

(3+4) LK PR 

1 2 3 4 5 

1. TT SD 271 267 538 

2. SD 559 546 1105 

3. SLTP 222 222 444 

4. SMU 132 117 249 

5. SMK 142 136 278 

6. D-1/D-2 14 16 30 

7. D-3 Akademi 11 13 24 

8. S1 14 11 25 

9. S2 - - - 

 Jumlah 1369 1324 2693 

Sumber : Data Monografi Desa Ampelgading Tahun 2012 

  

 Dilihat dari tabel 4.9 diatas bahwa tingkat pendidikan masyarakat 

Desa Ampelgading jumlah rata-rata paling banyak adalah lulusan tamat 

Sekolah Dasar, dan yang berpendidikan tinggi sampai dengan Sarjana 

hanya 25 orang.Hal ini berpengaruh pada tingkat berfikir masyarakat Desa 

Ampelgading, dengan pemikiran yang sederhana karena rendahnya 

pendidikan yang diperoleh maka menjadi salah satu penyebab masyarakat 

mengabaikan jaminan kepastian hukum. 

 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ampelgading dihubungkan 

dengan jenis pekerjaan menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat 

masih belum mendaftarkan tanahnya dan menganggap Letter C sama 

dengan sertipikat. Hal ini karena rendahnya pendidikan dan juga jenis 

pekerjaan yang membutuhkan waktu pada siang hari, sehingga informasi 

atau penyuluhan yang ada tentang arti pentingnya sertipikat dalam 
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kepemilikan tanah yang dilakukan oleh petugas kurang dipahami oleh 

masyarakat. 

  Hal ini diungkapkan oleh Pariyah warga Desa Ampelgading yang 

sehari-hari bekerja sebagai seorang buruh tani ini : 

“…kula ya ora nduwe waktu yen ono penyuluhan – penyuluhan, karan 

wong tani subuh-subuh wes kudu nang sawah, balik kadi sawah wis 

rampungan gole acara penyuluhan ( saya tidak punya waktu kalau 

ada penyuluhan- penyuluhan, karena orang petani subuh-subuh sudah 

harus berangkat ke sawah, pulang dari sawah sudah selesai acara 

penyuluhan).” 

 

Tabel 4.10 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Penduduk Jumlah 

PDDK 

(3+4) 
LK PR 

1 2 3 4 5 

1. Petani    

 a. Petani Pemilik Tanah 300 201 501 

 b. Petani Penggarap 49 5 54 

 c. Petani Penyewa 26 15 41 

 d. Buruh Tani 221 265 516 

2. Nelayan - - - 

3. Pengusaha Sedang/Besar - - - 

4. Pengrajin/Hom Industri - - - 

5. Buruh    

 a.Industri 52 77 129 

 b.Bangunan 210 - 210 

 c.Pertambangan - - - 

 d.Peternakan - - - 

6. Perdagangan 18 32 50 

7. Pengangkutan 2 - 2 

8. PNS 14 11 25 

9. TNI / POLRI 4 - 4 

10. Pensiunan 11 2 13 

 Jumlah 907 608 1515 

Sumber : Data Monografi Desa Ampelgading Tahun 2012 
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 Dilihat dari jenis pekerjaan sebagian besar masyarakat Desa 

Ampelgading adalah seorang petani, karena masyarakat Desa 

Ampelgading banyak yang memiliki tanah luas yang dimanfaatkan 

untuk kebutuhan hidup, dan masyarakat Desa Ampelgading yang bekerja 

menjadi seorang buruh tani sejumlah 516 orang, sebagian masyarakat 

Ampelgading yang laki-laki bekerja merantau buruh bangunan sejumlah 

210 orang. 

 Proses pembuatan sertipikat itu mereka harus memiliki surat-surat 

kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki. Tanah yang dimiliki 

masyarakat pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki secara turun 

temurun dari nenek moyang mereka, surat kepemilikan tanah yang 

mereka miliki sangat minim sekali. 
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Tabel 4.10 

Data Tingkat Perkembangan Ekonomi Masyarajkat 

Desa Ampelgading 

 
No. INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH 

Th.2013 Th.2014 

1 2 3 4 5 

1. Pengangguran 1. Jumlah penduduk usia kerja 15-

56 tahun 

1778 orang 1770 orang 

2. Jumlah penduduk usia 15-56 th 

tidak bekerja 

658 orang 678 orang 

3. Penduduk wanita usia 15-56 th 

menjadi ibu rumah tangga 

638 orang 848 orang 

4. Penduduk usia >15 th yang 

cacat sehingga tidak dapat 

bekerja 

6 orang 7 orang 

   

2. Pendapatan Desa Sumber Pendapatan   

1.Pertanian 145.600.00

0 

145.600.00

0 

2.Kehutanan - - 

3.Perkebunan - - 

4.Peternakan - - 

5.Perikanan - - 

6.Perdagangan - - 

7.Jasa - - 

8.Usaha penginapan/Hotel dan 

sejenisnya 

9.Pariwisata 

- - 

10.Industri rumah tangga - - 

   

3. Tingkat 

Kesejahteraan Desa 

1.Jumlah keluarga 838 kel 848 kel 

2.Jumlah keluarga prasejahtera 169 kel 164 kel 

3.Jumlah keluarga sejahtera 1 250 kel 245 kel 

4.Jumlah keluarga sejahtera 2 210 kel 231 kel 

5.Jumlah keluarga sejahtera 3 192 kel 178 kel 

6.Jumlah keluarga sejahtera 3 

plus 

17 kel 25 kel 

   

Sumber : Monografi Desa Ampelgading Tahun 2014 
 

 Dari tingkat perkembangan ekonomi masyarakat di Desa 

Ampelgading dari tahun 2013 – 2014 semakin menurun, bahwa tingkat 

kesejahteraan penduduk keluarga sejahtera digolongkan ke dalam lima 

tingkatan, yaitu keluarga prasejarah yang belum dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, 
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dan kesehatan di tahun 2013 berjumlah 169 keluarga dan tahun 2014 

berjumlah 164 keluarga. Keluarga sejahtera Idi tahun 2013 berjumlah 

250 keluarga dan pada tahun 2014 berjumlah 245 keluarga yaitu 

keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal 

tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti 

kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan 

lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Keluarga sejahtera II di 

tahun 2013 berjumlah 210 keluarga dan pada tahun 2014 berjumlah 231 

keluarga yang disamping lelah dapat memenuhi kebutuhan sosial 

psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi pengembangannya seperti 

kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Keluarga 

sejahtera III pada tahun 2013 berjumlah 192 keluarga dan pada tahun 

2014 berjumlah 178 keluarga yang disamping telah memenuhi 

kebutuhan dasar sosial psikologisnya  dan pengembangan keluarganya 

tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat 

seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan. Dan keluarga sejahtera plus tahun 2013 sejumlah 17 

keluarga dan pada tahun 2014 sejumlah 25 keluarga yang dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar sosial psikologis dan pengembangan 

serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif 

dalam kegiatan kemasyarakatan.Sumber pendapatan masyarakat Desa 

Ampelgading berasal dari Pertanian. 
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 Jumlah penduduk Desa Ampelgading pada akhir tahun 2011 

sejumlah 2940 jiwa terdiri dari 1.489 jiwa laki-laki dan 1.452 jiwa 

perempuan. Sedangkan kepadatan mencapai 720 jiwa/km2. Laju 

pertumbuhan penduduk Desa Ampelgading pada tahun 2011 sebesar 

0,38%. Penduduk Desa Ampelgading dapat dikelompokan menjadi 4 

kelompok usia yaitu dapat dilihat dari tabel 4.11 sebagai berikut. 

Tabel 4.11 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia 

No. Usia Penduduk JML PDDK 

(3 + 4) Laki-laki Perempuan 

1 2 3 4 5 

1. 0 – 4 tahun 91 95 186 

2. 5 – 9 tahun 105 107 212 

3. 10 -  14 tahun 115 109 224 

4. 15 – 19 tahun 111 105 216 

5. 20 – 24 tahun 107 110 217 

6. 25 -29 tahun 106 111 217 

7. 30 – 34 tahun 92 92 184 

8. 35 -39 tahun 92 92 184 

9. 40 – 44 tahun 91 93 184 

10. 45 – 49 tahun 96 90 186 

11. 50 – 54 tahun 75 80 155 

12. 55 – 59 tahun 73 81 154 

13. 60 + tahun 126 127 253 

 Jumlah 1.489 1.451 2940 

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2012 

 

 Dilihat dari tabel 4.11 diatas bahwa perkembangan ekonomi 

masyarakat Desa Ampelgading pada umumnya penduduk perempuan 

usia kerja 15 – 56 tahun ialah tidak bekerja atau telah menjadi ibu rumah 

tangga, dan penduduk usia > 15 tahun sekitar 7 orang mengalami cacat 

sehingga tidak dapat bekerja. 
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4.1.2.5. Faktor Minimnya Riwayat Sengketa Hak Atas Tanah 

Masyarakat Desa Ampelgading sebagian masih melakukan jual 

beli tanah melalui Kepala Desa/Kelurahan, selama ini masyarakat 

melakukan proses tersebut aman-aman saja dan tidak ada sengketa sampai 

saat ini. 

Berikut ini hasil wawancara dengan Sukarlan selaku Sekretaris 

Desa Ampelgading bahwa : 

“Dulu pada tahun 2013 ada sengketa jual beli, namun 

permasalahan tersebut tidak sampai ke jalur hukum, hanya 

diselesaikan melalui Kepala Desa, sekarang sudah tidak ada 

lagi sengketa jual beli tanah”. (Wawancara Rabu, 24 Juni 

2015) 

 

  Letter C di masyarakat Desa Ampelgading masih sebagai tanda 

bukti kepemilikan tanah, sampai saat ini dalam melakukan jual beli tanah 

sebagian masyarakat masih menggunakan cara yang tradisional atau melalui 

Kepala Desa/Kelurahan. 

4.1.2.6. Faktor Perpindahan Hak Atas Tanah dalam Lingkup Keluarga 

Desa Ampelgading dalam peralihan hak atas tanah, khusus untuk 

jual beli tanah dilakukan menurut sistem hukum adat yang dianut oleh 

para pihak yang bertransaksi masih dalam lingkup keluarga, proses 

perpindahan hak atas tanah dilakukan dengan cara yang sederhana, 

mereka melakukannya atas dasar saling percaya, jual beli secara lisan ini  

dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal satu sama lain 
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dalam suatu kekerabatan, penjual dan pembeli cukup bersepakat atas 

harga tanah yang dijual kemudian pembeli akan memberikan sejumlah 

uang sebagai tanda pembayaran kepada pihak penjual dan phak penjual 

menyerahkan tanah tersebut tanpa sehelai tanda terima. 

4.1.3. Pelaksanaan jual beli tanah yang masih menggunakan bukti Letter C 

dalam kepemilikan tanah di Desa Ampelgading 

Dalam masyarakat Desa Ampelgading Masih adanya masyarakat 

yang melakukan jual beli di bawah tangan, selama ini masyarakat 

melakukan proses tersebut aman-aman saja dan tidak ada sengketa pada saat 

ini, karena pada umumnya proses jual beli yang terjadi di Desa 

Ampelgading ketika kesepakatan terjadi antara penjual dan pembeli maka 

semua ahli waris juga ikut menandatangani surat pernyataan sehingga hal 

ini dilakukan untuk menguatkan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah 

yang di jual. 

Berikut ini hasil wawancara dengan Sri Budiyanto, selaku Kepala 

Desa Ampelgading bahwa :  

“Di Desa Ampelgading sebagian besar bidang-bidang tanahnya 

belum memiliki sertipikat dan jual beli tanah sebagian besar hanya 

dilakukan dihadapan Kepala Desa bukan di hadapan PPAT, tetapi 

ada juga yang melaksanakan jual beli tanah melalui Camat selaku 

PPAT sementara. (Wawancara, Rabu 24 Juni 2015) 

 

Transaksi jual beli tanah dilakukan di hadapan Kepala 

Desa/Kelurahan, disini pihak penjual dan pembeli sepakat dengan harga 

tanah yang akan dijual, dan mereka menghadap Kepala Desa/Lurah untuk 

melakukan jual beli tanah tersebut, padahal setiap jual beli tanah harus 
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dilakukan dihadapan PPAT karena akta PPAT tersebut akan menjadi dasar 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah baik untuk 

pertama kali maupun dalam rangka pemeliharaan data karena terjadi 

perubahan- perubahan status hukum sebidang tanah merupakan hal yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dimana salah satu hasil 

akhir dari pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat sebagai alat 

bukti yang kuat hak atas sebidang tanah tertentu, beserta pencatatan atas 

setiap perubahan yang terjadi. 

4.1.3.1. Alasan Masyarakat melakukan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan 

Berdasarkan hasil penelitian, alasan masyarakat di Desa 

Ampelgading dalam melaksanakan jual beli tanah melalui Kepala 

Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.12 

Anggapan masyarakat dalam 

pelaksanaan jual beli tanah di hadapan Kepala Desa 

 

No. Alasan Jumlah Orang 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

Anggapan bahwa jual beli melalui PPAT 

terlalu banyak prosedur, sulit, dan 

memakan waktu lama. 

Proses peralihan hak di hadapan Kepala 

Desa di anggap sudah cukup kuat, akurat, 

dan juga tidak dikenakan sanksi hukum. 

Murah dari sisi biaya 

Lebih cepat dan mudah pengurusannya 

2 

 

 

 

3 

 

8 

5 

 Jumlah 18 

Sumber: Data Primer 2015 

Anggapan masyarakat bahwa jual beli tanah dihadapan PPAT terlalu 

banyak prosedur, sulit, dan memakan waktu lama. Sedangkan proses 
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peralihan hak dihadapan Kepala Desa dianggap sudah cukup kuat, akurat, 

dan mudah dalam pengurusannya, murah dari sisi biaya, dan lebih cepat. 

 

4.1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Jual Beli Tanah Melalui Kepala Desa 

Bagi tanah yang belum bersertifikat proses pembuatan akta jual 

beli bagi tanah yang belum bersertipikat sebenarnaya tidak banyak berbeda 

dengan jual beli tanah yang sudah bersertipikat, hanya saja persyaratan 

dokumen yang dilampirkan berbeda sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (1) PP 

Nomor 24 Tahun 1997, yaitu harus disertai dengan surat bukti hak atau 

Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut. 

Perjanjian jual beli tanah pada pelaksanaannya dimana kedua belah 

pihak yaitu antara penjual dan pembeli telah terjadinya penyesuaian 

kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang tersebut dan harga, 

meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum 

dibayar lunas. Pihak penjual menjamin kepada pembeli, bahwa barang 

yang akan dijual tersebut tidak akan mengalami permasalahan, sedangkan 

pembeli menyanggupi untuk membayar sejumlah harga yang telah 

disepakati bersama. Sebagian masyarakat Desa Ampelgading masih ada 

tanah yang belum bersertipikat, tanah yang belum bersertipikat adalah 

tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan, 

dan ketika melaksanakan jual beli tanah dilakukan di bawah tangan. 

Transaksi jual beli tanah dilakukan di hadapan Kepala 

Desa/Kelurahan, disini pihak penjual dan pembeli sepakat dengan harga 
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tanah yang akan dijual, dan mereka menghadap Kepala Desa/Lurah untuk 

melakukan jual beli tanah tersebut, Kepala Desa/Lurah beserta perangkat-

perangkat Desa datang ke tempat tanah yang akan di jual, selanjutnyatanah 

tersebut di ukur oleh perangkat desa yang di saksikan oleh Kepala 

Desa/Lurah, penjual, pembeli, dan tetangga sebagai saksi. Data-data 

tentang pengukuran tanah di catat 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/Lurah yang sudah di bubuhi stempel, surat 

pernyataan tersebut disimpan oleh Kepala Desa/Lurah, kemudian pihak 

pembeli akan memberikan sejumlah uang sebagai tanda pembayaran 

kepada pihak penjual dan pihak penjual menyerahkan tanah tersebut. 

Sebagai tanda bukti pelunasan pembelian tanah maka pihak penjual 

menyerahkan selembar kwitansi kepada pembeli yang berisi sejumlah 

uang yang telah mereka sepakati sebelumnya, dimana isi dari kwitansi 

tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 

 

 

Kwitansi merupakan dokumen atau surat yang digunakan sebagai 

tanda bukti telah terjadinya transaksi pembayaran sejumlah uang dari 

penjual kepada pembeli dengan dilengkapi beberapa rincian perlengkapan 

yaitu tujuan pembayaran, tanggal, dan tempat dimana terjadinya transaksi 

pembayaran tersebut serta di lengkapi dengan materai. 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Notaris PPAT Faizal 

Agus Widodo, S.H,M.Kn : 

“Setiap jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT karena akta 

PPAT tersebut akan menjadi dasar pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah baik untuk pertama kali maupun 

dalam rangka pemeliharaan data karena terjadi perubahan- perubahan 

status hukum sebidang tanah merupakan hal yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan dimana salah satu hasil akhir dari 

pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat sebagai alat bukti 

yang kuat hak atas sebidang tanah tertentu, beserta pencatatan atas 

setiap perubahan yang terjadi”. 
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Dalam proses jual beli hak atas tanah diperlukan adanya dua belah 

pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjual dan pembeli, 

sehingga terjadilah proses pemindahan hak atas tanah, yang wujudnya 

adalah salah satu pihak memindahkan hak atas sebidang tanah pada pihak 

lain yang memperoleh hak atas tanah itu. 

Untuk mengurus Sertipikat dari tanah yang belum bersertipikat 

ada dua tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hak, yaitu tahapan 

pengurusan di kantor kelurahan dan di kantor pertanahan. 

1). Pengurusan di Kelurahan Setempat 

a. Mengurus Surat Keterangan tidak Sengketa fungsinya adalah untuk 

mengetahui bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak ada 

sengketa.Pemohon adalah pemilik yang sah. Dalam surat keterangan tidak 

sengketa tersebut ada tanda tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. 

Biasanya saksi ini adalah pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga 

(RW) setempat.Karena RT dan RW umumnya diangkat dari masyarakat asli 

yang mengetahui sejarah penguasaan tanah tersebut. 

b. Mengurus Surat Keterangan Riwayat Tanah berfungsi untuk menerangkan 

secara tertulis riwayat penguasaan tanah dari sejak awal mulai ada 

pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan saat ini. Contoh kalimat 

yang ada dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah: “Pada tahun 1975 Letter 

C 45 Persil No. 100 luas 15.000 m2 dijual kepada Letter C 51 seluas 5.000 

m2.Pada tahun 1980 Letter C 45 Persil No. 100 luas 10.000 m2 dijual 

kepada Letter C 52 seluas 6.000 m2”. 
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c. Mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini 

dicantumkan sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut. 

2). Pengurusan di Kantor Pertanahan 

a). Mengajukan permohonan Sertipikat dengan melampirkan dokumen-

dokumen yang diurus di kelurahan, dan dilengkapi dengan syarat 

formal seperti: 

a. Fotocopy KTP dan KK pemohon 

b. Fotocopy PBB tahun berjalan 

c. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang 

b). Petugas dari Kantor Pertananahan melakukan pengukuran ke lokasi 

Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan 

pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. 

Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas 

oleh pemohon atau kuasanya. 

c). Pengesahan Surat Ukur Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan 

dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh 

pejabat yang berwenang, pada umumnya adalah Kepala Seksi 

Pengukuran dan Pemetaan. 

d). Penelitian oleh Petugas Panitia Setelah Surat Ukur ditandatangani 

dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi 

Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari 

BPN dan Lurah setempat. 
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e). Pengumuman data yuridis di Kelurahan dan BPN Data yuridis 

permohonan hak tanah tersebut diumumkan di Kantor Kelurahan dan 

BPN selama enampuluh hari, hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 

26 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam prakteknya bertujuan untuk 

menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari 

pihak lain. 

f). Terbitnya SK Hak atas Tanah Setelah jangka waktu pengumuman 

terpenuhi dilanjutkan dengan penerbitan SK Hak atas tanah, dimana 

tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa Sertipikat Hak 

Milik (SHM). 

g). Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) BPHTB 

dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang 

tercantum dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah.BPHTB ini juga bisa 

dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai yakni pada saat luas tanah 

yang dimohon sudah diketahui secara pasti. 

h). Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan Sertipikat SK Hak kemudian 

dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan Sertipikat pada subseksi 

Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). 

i). Sertipikat selesai dan bisa diambil di loket pengambilan 

j). Lama Waktu Pengurusan Sertipikat dari Tanah yang belum 

bersertipikatini tidak dapat dipastikan, banyak faktor yang menentukan.Tapi 

jika diambil rata-rata sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada 
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kekurangan persyaratannya.Besarnya Biaya Pengurusan Sertipikat dari 

tanah  yang belum bersertipikat sangat relatif terutama tergantung pada 

lokasi dan luasnya tanah, makin luas lokasi dan makin strategis lokasinya 

biaya akan semakin tinggi. 

Hasil wawancara dengan Notaris PPAT Kabupaten Pemalang,  

Faizal Agus Widodo, S.H,M.Kn mengatakan bahwa: “Status hukum jual 

beli tanah yang dilakukan dibawah tangan tetaplah sah”. (Wawancara 

Rabu,24 Juni 2015). 

Dalam melakukan jual beli tanah dan bangunan sebagian 

masyarakat Desa Ampelgading masih menggunakan cara tradisional, yaitu 

di saat terjadi transaksi jual beli tanah atau bangunan, setelah terjadi 

pelunasan pembayaran maka terjadi pula perpindahan hak milik atas objek 

jual beli. Transaksi jual beli tidak dilakukan di hadapan petugas pembuat 

akta tanah (PPAT) atau lebih dikenal dengan jual beli dibawah tangan, 

biasanya jual beli seperti ini hanya diawali oleh kepemilikan kwitansi 

sebagai bukti telah terjadi transaksi jual beli. Secara hukum jual beli 

tersebut tetap di anggap sah, akan tetapi pihak pembeli tidak dapat 

melakukan pembuatan sertipikat atas nama pribadi, karena badan 

pertanahan nasional (BPN) tidak dapat menerbitkan sertipikat atas nama 

pembeli tanpa adanya akta jual beli sebagai salah satu syarat pembuatan 

sertipikat atas nama pemilik baru (pembeli), artinya pihak pembeli hanya 

dapat menguasai fisik properti tanpa memiliki kekuatan hukum yang jelas. 
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Adapun prosedur jual beli tanah  di Desa Ampelgading, yaitu jual 

beli tanah itu di awali kata sepakat antara calon penjual dengan calon 

pembeli mengenai obyek jual belinya yaitu tanah hak milik yang akan di 

jual dan harganya. Hal ini dilakukan melalui musyawarah di antara mereka 

sendiri, kemudian setelah mereka sepakat akan harga dari tanah itu, 

biasanya sebagai tanda jadi, diikuti dengan pemberian panjer. Kemudian 

pihak yang bersangkutan baik itu penjual maupun pembeli datang ke 

Kantor Desa/Kelurahan untuk membuat kesepakatan mengukur tanah yang 

akan di jual dan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat-perangkat Desa disini 

juga sebagai saksi, setelah tanah di ukur, kemudian data di tulis dalam 

buku Letter C Desa, setelah selesai pembeli wajib membayar uang wajib 

dan uang sukarela, setelah melakukan pembayaran para saksi yang hadir 

dalam jual beli tanah tersebut menandatangani surat pernyataan jual beli 

tanah tersebut. 

Masyarakat Desa Ampelgading dalam pelaksanaan jual beli tanah 

masih  ada yang melakukan dengan cara yang sederhana atau dihadapan 

Kepala Desa, dan adapula yang membuat akta dengan disaksikan 

dimintakan pengesahan kepada Camat PPAT sementara. Adapun dalam 

pelaksanaanya dapat dilihat pada bagan 4.13 di bawah ini: 
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Bagan 4.13 

Pelaksanaan Jual Beli Tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum melakukan proses jual beli, penjual maupun pembeli 

harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau 

tanggungan di Bank. 

Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk terjadinya Jual beli 

adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan yang perlu disiapkan oleh Penjual adalah: 

a. Foto copy KTP (apabila sudah menikah maka Foto copy KTP Suami dan 

Istri) 

b.Kartu Keluarga (KK) 

c. Surat Nikah (kalau sudah nikah) 

PENJUAL PEMBELI 

Meliputi atas dasar kepercayaan/ 

kesepakatan, dengan Membawa 

Persyaratan 

Penjual dan 

Pembeli 

Melakukan 

Transaksi 

Peralihan jual  beli 

yang dicatat 

dibuku Letter C 

Desa 

Membuat 

Akta Jual Beli 

Camat PPAT 

Kantor Kelurahan atau Desa 
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d.Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 tahun terakhir. 

2. Persyaratan yang perlu disiapkan oleh Pembeli adalah: 

a. Foto copy KTP (Apabila sudah menikah maka Foto copy KTP suami dan 

Istri) 

b.Kartu Keluarga (KK) 

c. Surat Nikah (kalau sudah nikah) 

3. Proses di Kantor Kelurahan/Desa antara penjual dan pembeli melakukan 

Peralihan jual beli tanah yang di catat di buku Letter C Desa. 

4. Pembuatan AJB dibuat oleh Camat PPAT yang telah diberi wewenang 

sebagai pejabat sementara, peran camat dan lurah dalam bidang pertanahan 

yaitu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak misalnya 

warisan, jual beli, hibah, tukar menukar, maupun balik nama. Lurah dan 

Camat adalah pegawai negeri sipil dengan tugas pemerintahan yang sangat 

kompleks sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan polemik karena untuk 

peraturan pertanahan dan peraturan lain yang terkait di dalam pembuatan 

akta tanah terdapat ratusan peraturan yang harus dibaca dan di pahami untuk 

kemudian dipraktikan. Setiap camat dan lurah dalam menerbitkan surat 

keterangan harus menerapkan Asas Kecermatan dalam menerbitkan surat 

keterangan. 
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Gambar 4.14 

Akta Jual Beli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 

 

4.2.  Pembahasan 

4.2.1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Sebagian Masyarakat Desa 

Ampelgading Masih Menganggap Letter C Sebagai Bukti Kepemilikan 

Tanah 

Yuliani mengatakan bahwa aspek sosial, ekonomi, budaya, dan 

hukum sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi masyarakat terhadap 

pendaftaran tanah. Persepsi masyarakat bahwa pengurusan sertipikat itu 

mahal, membutuhkan waktu yang lama, dan prosedur yang berbelit-belit 

menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya, meskipun 

sudah terbentuk suatu pemahaman akan pentingnya arti sertipikat tanah. 

Bahwa partisipasi masyarakat untuk mensertipikatkan tanah sangat 
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dipengaruhi oleh motif-motif dan kepentingan masyarakat itu sendiri. 

Tingkat pendidikan yang tinggi akan membentuk persepsi akan arti 

pentingnya sertipikat tanah, dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan 

mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dan faktor biaya tidak 

merupakan masalah sehingga persepsi masyarakat yang terbentuk tentang 

mahalnya biaya sertipikat tanah bisa diabaikan. Selain itu sertipikat tanah 

akan meningkatkan status sosial masyarakat itu sendiri. Adanya motif-motif 

yang mempengaruhi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sehingga 

sertipikat dianggap sebagai suatu kebutuhan. Kepastian hukum yang 

merupakan manfaat dari sertipikat tanah akan memberikan rasa aman akan 

penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanahnya sehingga bisa dikelola 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut pendapat penulis, bahwa minat masyarakat pedesaan 

terhadap pendaftaran tanah masih kurang karena tingkat pemahaman akan 

manfaat sertipikat tanah yang sangat kurang, kondisi ekonomi yang kurang 

mendukung disebabkan biayanya yang mahal dan pendapatan yang ada 

hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis. Selain itu masyarakat 

desa umumnya bersikap apatis dan statis, sulit untuk berkembang dan 

kurang mengerti maksud dan tujuan program-program dari pemerintah dan 

akan mendaftarkan tanahnya jika terpaksa, misalnya jika akan terjadi jual 

beli. 

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 pada pasal 61 ayat (2) dijelaskan 

bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengurus sertipikat tanpa 
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dikenakan biaya baik sebagian atau seluruhnya dengan persyaratan 

masyarakat tersebut dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya 

pengurusan. 

Masyarakat kurang informasi yang bisa memberikan pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya sertipikat sebagai bukti hak atas tanah yang 

kuat, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan-

peraturan di bidang pertanahan dan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah 

yang kuat.Pendaftaran tanah yang dilaksanakan pada kantor pertanahan 

kabupaten pemalang keberhasilannya sangat tergantung oleh partisipasi 

masyarakat, upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat agar mendaftarkan tanahnya adalah 

dengan sosialisasi atau penyuluhan, akan tetapi minat yang timbul dari 

masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sangat dipengaruhi oleh aspek 

sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk suatu persepsi masyarakat 

terhadap sertipikat pada akhirnya menimbulkan minat pada masyarakat. 

Menurut pendapat peneliti bahwa aspek sosial, ekonomi, budaya 

sangat mempengaruhi persepsi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. 

Dalam aspek sosial mayarakat yang pendidikannya masih relatif rendah 

sehingga pemahaman tentang sertipikat juga rendah, dalam aspek ekonomi 

masyarakat yang mempunyai penghasilan tidak tetap dan hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga persepsi masyarakat 

mengenai biaya yang mahal dalam pendaftaran tanah membuat mereka tidak 

berminat dalam mendaftarkan tanahnya, dalam aspek budaya motivasi 
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masyarakat masih rendah sehingga tanah di anggap sebagai tanah saja 

bukan sebagai aset, persepsi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya 

masih kurang karena mereka menganggap dengan bukti Letter C saja sudah 

cukup. 

Anggapan masyarakat yang sederhana menganggap Letter C sebagai 

bukti kepemilikan hak atas tanah, padahal yang mana sebenarnya Letter C 

itu adalah semata-mata untuk perpajakan, yaitu sebagai bukti pembayaran 

pajak dan tidak ada kaitannya dengan status atau kepemilikan hak atas 

tanah. Adapun yang menyebabkan masyarakat di Desa Ampelgading 

Kabupaten Pemalang masih menganggap bahwa Letter C sebagai bukti 

kepemilikan hak atas tanah yaitu tingkan pendidikan dan pekerjaan menjadi 

penyebab mengapa masyarakat Desa Ampelgading masih menggunakan 

Letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, dengan polapikir 

masyarakat sederhana yang menyebabkan masih adanya Letter C hingga 

saat ini di Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang. Tingkat pendidikan 

yang dihubungkan dengan jenis pekerjaan masyarakat Desa Ampelgading 

dapat menyebabkan kenapa masih ada yang belum mendaftarkan tanahnya. 

Karena rendahnya tingkat pendidikan dan juga jenis pekerjaan masyarakat 

Desa Ampelgading yang membutuhkan waktu banyak pada siang hari 

sehingga penyuluhan tentang arti pentingnya sertipikat hak atas tanah yang 

dilakukan oleh petugas agraria kurang dipahami oleh masyarakat. 

Pemahaman salah tentang Letter C merupakan faktor utama mengapa 

pemegang Letter Cterutama pada masyarakat Desa Ampelgading tidak 
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melakukan pengurusan sertipikat, karena mereka beranggapan bahwa Letter 

C juga merupakan bukti yang sah atas kepemilikan hak atas tanah, maka 

masyarakat pemegang Letter C merasa tidak perlu untuk melakukan 

pengurusan sertipikat lagi. 

Menurut pendapat penulis, bahwa sebelum berlakunya UUPA 

memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah 

berlakunya UUPA Letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun 

hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, sebagai petunjuk dalam 

pendaftaran tanah, dan pemegang Letter C tersebut diberikan kuasa untuk 

menguasai tanah serta sebagai pembayar pajak atas tanah yang dikuasainya. 

Karena menurut UUPA, kepemilikan tanah harus dikuasai oleh suatu hak 

atas tanah berdasarkan sertipikat, maka dengan demikian bukti Letter C 

tidak dapat di persamakan dengan sertipikat hak atas tanah, kedudukan 

sertipikat lebih tinggi dari pada Letter C, karena sertipikat adalah bukti 

kepemilikan bukti kepemilikan hak atas tanahyang kuat. 

Boedi Harsono mengatakan bahwa surat/dokumen Letter C ini 

sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak, dan 

keterangan mengenai tanah yang ada dalam dalam dokumen itu sangatlah 

tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti sehingga akan 

banyak terjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari dikarenakan 

kurang lengkapnya data yang akurat dalam dokumen tersebut. Dan 

masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah memiliki alat bukti berupa 

Letter C sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah. Pengenaan pajak 
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dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah 

yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan pethuk pajak, Karena pajak 

dikenakan pada yang memiliki tanahnya, pethuk pajak yang fungsinya 

sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, dikalangan rakyat 

dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang 

bersangkutan 

Suparyono mengatakan bahwa tanah yang memiliki surat 

minimdisebut dengan Letter C. Letter C merupakan tanda bukti berupa 

salinan catatan yang dari Kantor Desa atau Kelurahan, pihak yang 

berwenang mencatat dokumen Letter C adalah perangkat Desa/Kelurahan, 

dokumen Letter C sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan 

penarikan pajak dan keterangan mengenai tanah yang ada dalam dokumen 

itu sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti 

sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang timbul di kemudian hari 

dikarenakan kurang lengkapnya data yang akurat dalm dokumen tersebut. 

Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 

34/K/Sip/1960, bahwa: 

“Surat pethuk pajak bumi/ dokumen Letter C bukan merupakan 

suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang 

namanya tercantum dalam dokumen Letter C tersebut, akan tetapi 

dokumen itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus 

membayar pajak dari sawah yang bersangkutan” (Harsono,2008, 

Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat:85). 

 

Status tanah yang memiliki kekuatan hukum Letter C sering memicu 

munculnya sengketa karena seringkali terjadi seseorang yang menguasai 

atau menggarap tanah tersebut tetapi sertipikat hak atas tanahnya justru atas 
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nama orang lain, maka pada tahun 1993 dikeluarkanlah Surat Direktur 

Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor : SE-15/PJ.G/1993, tentang 

Larangan Penerbitan Letter C Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II),saat ini 

dibeberapa wilayah  Jakarta pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan, sudah ditiadakannya mutasi dokumen.Hal ini disebabkan karena 

banyaknya timbul permasalahan yang ada di masyarakat karena dengan 

bukti kepemilikan berupa Letter Cmenimbulkan tumpang tindih dan 

kerancuan atau ketidakpastian mengenai obyek tanahnya. 

Pasal 19 UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan 

masih minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bukti 

kepemilikan tanah. 

Menurut pendapat penulis, Seharusnya pada saat UU No. 5 Tahun 

1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan, seluruh 

tanah-tanah yang belum sertipikat, harus didaftarkan haknya ke kantor 

pertanahan setempat. Tetapi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai 

proses pendaftaran hak-hak tersebut maka sampai saat ini masih banyak 

tanah-tanah yang belum bersertipikat. 

Biaya adalah salah satu alasan mengapa masyarakat belum mengurus 

pendaftaran tanah, sebenarnya tentang biaya pengurusan yang dianggap 

mahal atau tidak terjangkau oleh masyarakat dengan ekonomi lemah, 

seharusnya tidak menjadi pembatas pengurusan sertipikat, karena sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 
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tanah, pasal 61 ayat 2, bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengurus 

sertipikat tanpa dikenakan biaya baik sebagian atau seluruhnya dengan 

persyaratan masyarakat tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya memang 

tidak mampu untuk membayar biaya pengurusan. Sebenarnya kalau 

keberadaan mengenai pentingnya sertipikat itu dapat dirasakan oleh 

masyarakat maka masyarakat akan mementingkannya tanpa beralasan 

tentang biaya dan waktu, namun karena kebutuhan akan pentingnya 

sertipikat itu sendiri tidak begitu dirasakan masyarakat, maka masyarakat 

enggan untuk mengurusnya. Kalaupun masyarakat mengurus ada banyak 

anggapan, ada yang mengurus sertipikat karena memang benar-benar 

mengerti dan merasakan arti pentingnya sertipikat yang sesungguhnya, 

namun ada juga yang mengurus sertipikat karena terpaksa untuk mendapat 

pinjaman dari bank dan sertipikat tersebut dijadikan agungan. 

Notaris PPAT Kabupaten Pemalang Faizal Agus Widodo, 

S.H.,M.Kn mengatakan bahwa, bukti kepemilikan tanah yang kuat hanya 

Sertipikat, bahwa sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota, dan pejabat yang menandatangani sertipikat.Maksud 

diterbitkannya sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 

kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapatmembuktikan bahwa 

dirinya sebagai pemegang haknya.Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan 

pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis 

yang di daftarkan dalam buku tanah.Namun dalam kenyataannya di 
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masyarakat Desa Ampelgading masih banyak tanah-tanah yang belum 

bersertipikat. 

Keumala dan Setiyono, mengatakan Bahwa sertipkat merupakan 

surat tanda bukti hak yang digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat, 

maka jangan sampai sertipikat berpindah tangan dengan tidak semestinya 

apalagi hilang. 

Kekuatan pembuktian sertipikat sudah di jelaskan pada pasal 32 

ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, bahwa: 

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data 

yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan 

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat 

ukur dan buku tanah yang bersangkutan.Berarti selama tidak 

dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang 

tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang 

benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari 

maupun dalam perkara dipengadilan.” 

 

Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, mengatakan bahwa: 

 

“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat 

secara sah atasnama seseorang atau badan hukum yang memperoleh 

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak 

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala 

kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 

gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 

penerbitan sertipikat tersebut.” 

 

Dengan demikian sertipikat perupakan alat bukti yang sempurna, 

yaitu alat bukti yang tidak memerlukan alat bukti lain dalam hukum 

pembuktian, namun tidak berarti bahwa sertipikat tersebut tidak bias 
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dilumpuhkan dengan bukti lawan, sertipikat sebagai akta otentik tetapi 

masih dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. 

4.2.2. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Masih Menggunakan Bukti Letter C 

Dalam Kepemilikan Tanah di Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang 

Menurut penulis dalam hasil penelitian bahwa, masyarakat yang 

melakukan jual beli tanah di hadapan Kepala Desa terjadi disebabkan oleh 

karena Kepala Desa belum memahami peraturan perundang-undangan 

hukum agraria yang di atur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaanya 

terutama PP No.24 Tahun 1997. Hal ini berakibat jual beli tanah yang 

dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sehingga dapat berakibat tidak terjaminnya kepastian hukum dalam 

masyarakat. Untuk tercapainya kepastian hukum hak atas tanah yang 

diperoleh masyarakat melalui jual beli tanah dilakukan sosialisasi hukum 

pertanahan secara intensif dan terpadu baik terhadap Kepala Desa maupun 

anggota masyarakat. 

Husni tamrin mengatakan bahwa, pemahaman masyarakat selama 

ini transaksi jual beli telah dilaksanakan sesuai prinsip kontan dan terang 

yang berlaku dalam hukum adat, sehingga tidak diperlukan formalitas 

seperti yang berlaku pada hokum barat yang mengharuskan transaksi 

dilaksanakan dihadapan pejabat umum.Oleh karena itu tidak mengherankan 

jika keberadaan PPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah dibidang 

pertanahan belum banyak dikenal oleh masyarakat dipedesaan terutama 

didaerah terpencil.Apabila mereka melakukan transaksi dengan obyek tanah 
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maka cukup dibuat dalam bentuk akta bawah tangan dengan disaksikan oleh 

Kepala Desa. 

Menurut penulis, proses pembuatan akta jual beli bagi tanah yang 

belum bersertipikat sebenarnaya tidak banyak berbeda dengan jual beli 

tanah yang sudah bersertipikat, hanya saja persyaratan dokumen yang 

dilampirkan harus disertai dengan surat bukti hak atau Surat Keterangan 

Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 

menguasai bidang tanah tersebut. 

Surat Keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan setempat atau 

surat keterangan dari Kepala Desa /Kelurahan untuk tanah yang terletak 

didaerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan. Setelah semua 

dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dipenuhi oleh para pihak 

barulah dapat dilangsungkan jual beli tanah di hadapan PPAT. 

Menurut Goenawan, Ada 3 persyaratan penting pada 

pendaftaran permohonan sertipikat dari jual beli tanah yang belum 

bersertipikat sebagai berikut : 

1. surat bebas sengketa yang dikeluarkan dan diketahui oleh lurah 

setempat; 

2. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat lurah setempat; 

3. Surat pernyataan menguasai fisik bidang tanah sporadik yang 

ditandatangani 2 orang saksi. Surat ini juga harus ditandatangani lurah 

setempat. 
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Setiap jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT karena 

akta PPAT tersebut akan menjadi dasar pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah baik untuk pertama kali maupun 

dalam rangka pemeliharaan data karena terjadi perubahan- perubahan 

status hukum sebidang tanah merupakan hal yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan dimana salah satu hasil akhir dari 

pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat sebagai alat bukti yang 

kuat hak atas sebidang tanah tertentu, beserta pencatatan atas setiap 

perubahan yang terjadi. 

Sebaiknya untuk pembelian tanah atau bangunan alangkah baiknya 

dilakukan dengan cermat dan teliti serta benar menurut koridor hukum yang 

berlaku untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum di 

kemudian hari. 

Masih adanya masyarakat yang melakukan jual beli di bawah tangan, 

selama ini masyarakat melakukan proses tersebut aman-aman saja dan tidak ada 

sengketa pada saat ini, karena pada umumnya proses jual beli yang terjadi di Desa 

Ampelgading ketika kesepakatan terjadi antara penjual dan pembeli maka semua 

ahli waris juga ikut menandatangani surat pernyataan sehingga hal ini dilakukan 

untuk menguatkan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah yang di jual. 

Menurut Hartanto, bahwa tanah yang belum di daftarkan hak 

kepemilikannya atau belum bersertipikat, memiliki resiko hukum dan kerawanan 

yang lebih tinggi jika dilakukan peralihanhak melalui jual beli. Oleh karena itu 

terhadap obyek jual beli hak atas tanah yang belum didaftarkan atau belum 
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bersertipikat lebih menekankan kejelian dan kehati-hatian dari pembeli dan PPAT 

yang membuat akta jual beli tanahnya, agar jelas dan terang penjual adalah 

sebagai pihak yang sah dan berhak untuk menjual.Hal ini dicermati dari 

persyaratan-persyaratan formilyang melekat sebagaialas hak atas tanah tersebut. 

Disisi lain mekanisme dan prosedur jual beli hak atas tanah yang belum di 

daftarkan juga berbeda dengan tanah yang telah di daftarkan atau yang memiliki 

sertipikat. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa status hukum jual 

beli yang di lakukan di bawah tangan tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 

tetaplah sah, karena sudah terpenuhi syarat sahnya jual beli menurut UUPA yaitu 

syarat formil dan syarat materil yang bersifat tunai, terang dan riil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

Dari data yang dikumpulkan setelah dianalisis, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Sebagian masyarakat Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang masih 

menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah, padahal Letter C 

adalah sebagai bukti pembayaran pajak dan tidak ada kaitannya dengan 

status atau kepemilikan hak atas tanah. Faktor-faktor yang menyebabkan 

sebagian masyarakat Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang masih 

menganggap  Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah yaitu : 

a. Faktor perpindahan hak atas tanah dalam lingkup keluarga; 

b. Riwayat sengketa hak atas tanah sangat sedikit; 

c. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sertipikat sangat 

kurang; 

d. Pengurusan sertipikat membutuhkan waktu lama dan mahal; 

e. Tingkat pendidikan berdasarkan jenis pekerjaan yang mempengaruhi 

pola pikir masyarakat; 

2. Sebagian masyarakat dalam pelaksanaan jual beli tanah di Desa 

Ampelgading masih menggunakan cara yang tradisional, banyak yang 

melakukan perpindahan hak atas tanah dalam lingkup keluarga hanya 

107 
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atas dasar kepercayaan, selama ini masyarakat melakukan transaksi jual 

beli tanah dilaksanakan sesuai prinsip kontan dan terang yang berlaku 

dalam hukum adat sehingga tidak diperlukan formalitas seperti yang 

berlaku pada hukum barat yang mengharuskan transaksi dilaksanakan 

dihadapan pejabat umum, mereka melakukan transaksi cukup dibuat 

dalam bentuk nota dibawah tangan yang disaksikan oleh Kepala Desa, 

anggapan masyarakat bahwa jual beli tanah dihadapan PPAT terlalu 

banyak prosedur, sulit, dan memakan waktu lama. Sedangkan proses 

peralihan hak dihadapan Kepala Desa dianggap sudah cukup kuat, 

akurat, dan mudah dalam pengurusannya, murah dari sisi biaya, dan lebih 

cepat. Sebagian masyarakat yang lain adapula yang membuat akta 

dengan disaksikan/dimintakan pengesahan kepada Camat sebagai PPAT 

sementara. Selama ini masyarakat yang melakukan jual beli tanah 

dibawah tangan prosesnya aman-aman saja dan tidak ada sengketa 

selama ini. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyampaikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penyuluhan hukum/ sosialisasi secara terpadu yang 

menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah. Dengan demikian 

masyarakat paham tentang arti pentingnya sertipikat hak atas tanah dan 

juga mengetahui bagaimana proses atau mekanisme serta pihak-pihak 
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yang terlibat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Desa selaku 

pejabat yang dekat dengan masyarakat hendaknya sering mengadakan 

penyuluhan hukum mengenai peraturan yang berlaku bagi kepentingan 

masyarakat banyak; 

2. Peningkatan kesadaran hukum  melalui penyuluhan hukum, penyebaran 

pamflet-pamflet yang berkaitan dengan masalah hukum tanah dengan 

bahasanya yang komunikatif agar dapat dimengerti oleh masyarakat 

awam, atau melalui bahan-bahan bacaan lainnya, dan juga melalui mass 

media sehingga dengan melalui berbagai macam cara tersebut 

diharapkan masyarakat yang tadinya buta hukum dapat mengetahui dan 

mengerti tentang hukum, dan apabila sudah mengetahui dan mengerti 

tentang hukum, maka hal ini dapat meningkatkan derajat kepatuhan dan 

kesadaran hukum masyarakat dibidang hukum pertanahan. 
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Pedoman Wawancara 

BagiI nforman Notaris PPAT Kabupaten Pemalang 

ANALISIS YURIDIS FUNGSI LETTER C DALAM PELAKSANAAN JUAL 

BELI TANAH DI DESA AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG 

 

Pemalang,21 Juni 2015 

 

Nama  : Faizal Agus Widodo, S.H,M.Kn 

Alamat  : Jalan Pemuda nomor. 51 Kabupaten Pemalang 

 

1. Sebagian masyarakat masih mengenal surat tanda bukti dalam kepemilikan 

tanah seperti : letter C, pethuk, Girik, Pipil, Kekitir. Apa Perbedaan dari 

dokumen tersebut ? 

Jawab : Surat tanda bukti kepemilikan tanah itu sebenarnya adalah 

sertipikat tanah, sebutan Girik, pipil, kekitir dll, sebetulnya sama 

saja, itu hanya sebutan di masyarakat Desa pada zaman dahulu, 

Girik adalah sebutan tanah yang status tanahnya belum di daftarkan, 

pethuk adalah surat bukti pembayaran pajak tanah dan Letter C 

adalah salinannya pethuk, namun pethuk di pegang oleh pemilik 

tanah dan Letter C di simpan di Kantor kelurahan/Desa.  

2. Apakah Letter C merupakan surat bukti yang kuat dalam kepemilikan 

tanah? 

Jawab : bukti Letter C tidak kuat dalam kepemilikan tanah, Letter C hanya 

catatan bukti pembayaran pajak, dan Letter C itu catatan sejarah 

tanah dari zaman dahulu. 

3. Apa Fungsi Dokumen Letter C dalam kepemilikan Tanah? 

Jawab : fungsinya untuk syarat pendaftaran tanah, untuk keperluan 

pemungutan pajak tanah yang pajak tersebut di kenakan pada 

pemilik tanah, sehingga muncul asumsi masyarakat yang 



 
 

 
 

menganggap Letter C itu bukti kepemilikan tanah, padahal bukti 

kepemilikan tanah itu ya Sertipikat tanah. 

4. Apakah di Notaris Bapak pernah melayani pelaksanaan jual beli tanah yang 

masih menggunakan dokumen lain selain sertipikat? Contohnya: Letter C, 

Pethuk, Girik dan surat lainnya. 

Jawab : pernah, tetapi sebelum pelaksanaan jual beli tanah si penjual harus 

mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu agar mudah dalam proses 

jual beli tanah. 

5. Apa sajakah syarat-syaratnya dalam pelaksanaan jual beli tanah yang masih 

menggunakan dokumen Letter C? 

Jawab : Harus disertai dengan surat bukti hak atau Surat Keterangan Kepala 

Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 

menguasai bidang tanah tersebut. Surat Keterangan yang 

menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum 

bersertipikat dari Kantor Pertanahan setempat atau surat 

keterangan dari Kepala Desa /Kelurahan untuk tanah yang 

terletak didaerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan. 

Setelah semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan 

dipenuhi oleh para pihak barulah dapat dilangsungkan jual beli 

tanah di hadapan PPAT.minta surat pengantar dari 

Desa/Kelurahan untuk melaksanakan peralihan jual beli, 

dilampirkan KTP. 

  



 
 

 
 

Pedoman Wawancara 

( Bagi Informan Kepala Desa Ampelgading) 

ANALISIS YURIDIS FUNGSI LETTER C DALAM PELAKSANAAN JUAL 

BELI TANAH DI DESA AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG 

 

Ampelgading,      2015 

 

Nama    : Sri Budiyanto 

Pendidikan Terakhir  : SLTA 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Desa Ampelgading Rt.6 Rw.2 Kec.Ampelgading, 

Kab.Pemalang 

 

1. Apakah di Desa Ampelgading pernah melaksanakan jual beli tanah 

dibawah tangan? 

Jawab : Pernah 

2. Apakah ada banyak yang menjual tanahnya belum bersertipikat? 

Jawab : dulu banyak yg menjual tanah yang belum bersertipikat, sekarang 

masih ada namun sedikit, karena baru saja kemarin ada pemutihan 

pendaftaran tanah di Desa Ampelgading. 

3. Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah yang masih menggunakan tanda 

bukti Letter C? 

Jawab : penjual dan pembeli membawa saksi dari pihak masing-masing, 

datang ke kantor kelurahan/desa minta surat pengantar dari desa 

kemudian ke kecamatan dengan membawa persyaratan untuk 

persyaratan. 

4. Masyarakat Desa Ampelgading dalam pelaksanaan jual beli tanah biasanya 

melalui siapa, Kepala Desa/Notaris? 

Jawab : melalui PPAT Camat setempat, kalau disini berarti melalui camat 

desa ampelgading. 

5. Apakah Desa Ampelgading pernah ada sengketa mengenai jual beli tanah? 



 
 

 
 

Jawab : dulu pernah ada, sekarang sudah jarang ada sengketa pertanahan. 

6. Mengapa bisa terjadi sengketa pertanahan dan apa yang menyebabkan 

terjadi sengketa tersebut? 

Jawab : dulu pernah ada sengketa penyerobotan tanah padahal tanah 

tersebut milik saudaranya sendiri, itu tanah warisan, disebabkan 

sebelum di wariskan tanah tersebut belum disertipikatkan, itu yang 

menjadi penyebabnya. Kebanyakan masalahnya seperti itu. 

7. Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi sengketa jual beli tanah? 

Jawab : tergantung permasalahannya, kalau tidak bisa diselesaikan mediasi 

bisa saja sampai ke pengadilan, itu tergantung yang mempunya 

masalah. 

8. Mengapa masyarakat Desa Ampelgading masih menggunakan tanda bukti 

Letter C dalam kepemilikan tanah? 

Jawab : saya kurang begitu tahu, mungkin dalam pengurusan pendaftaran 

tanah terlalu lama jadi, tapi paling hanya satu bulan. 

9. Apakah di desa ampelgading sudah ada program sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah? 

Jawab : sudah dulu pada tahun 2012 program sosialisasi dendaftaran dari 

petugas kantor pertanahan, kemudian juga ada pensertipikatan 

masal juga tapi hanya sedikit yg ikut, satu desa tidak ada 

setengahnya. 

10. Bagaimana antusias masyarakat dalam adanya program sosilisasi tersebut? 

Jawab : hanya sedikit yang datang, karena masyarakat desa ampelgading 

walaupun hari libur tetap kerja, minggu ya kerja. 

11. Apakah ada kendala yang bapak hadapi dalam mensosialisasikan 

pentingnya pendaftaran tanah ini kepada masyarakat desa ampelgading 

sendiri? 

Jawab : ada sedikit kendala, untuk mengumpulkan masyarakat yang agak 

susah, dapat undangan gotong royong juga hanya sedikit yang 

datang, apalagi di suruh datang acara sosialisasi, kebanyakan sibuk 

semua. 

 

  



 
 

 
 

Pedoman Wawancara 

( Bagi Responden Pemegang Sertipikat ) 

 ANALISIS YURIDIS FUNGSI LETTER C DALAM PELAKSANAAN JUAL 

BELI TANAH DI DESA AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG 

  

Ampelgading,           2015 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

1. Apakah saudara memiliki tanah? 

Jawab :  

2. Apakah tanah saudara bersertipikat? 

Jawab :  

3. Apa yang mendorong/ memotivasi saudara untuk mendaftarkan 

tanah yang saudara miliki? 

Jawab :  

4. Berapa jumlah bidang tanah yang sudah saudara daftarkan? 

Jawab : 

5. Sejak tahun berapa saudara mendaftarkan tanah saudara? 

Jawab : 

6. Apakah saudara mengalami kendala dalam pendaftaran tanah? 

Jawab : 

7. Melalui siapakah saudara dalam melaksanakan pendaftaran tanah, 

Notaris /Kepala Desa? 

Jawab : 



 
 

 
 

8. Bagaimana pandangan saudara terhadap waktu dan biaya dalam 

proses pendaftaran tanah? 

Jawab : 

9. Bagaimana pandangan saudara terhadap waktu dan biaya dalam 

proses pendaftaran tanah? 

Jawab : 

10. Apa manfaat yang saudara peroleh dengan mendaftarkan tanah 

saudara? 

Jawab : 

11. Apakah saudara pernah menjual tanah yang belum didaftarkan 

sebelumnya? 

Jawab : 

12. Apakah sebelum mendaftarkan tanah saudara pernah mengalami 

masalah dalam jual beli? 

Jawab : 

  



 
 

 
 

Pedoman Wawancara 

( Bagi Responden Pemegang Letter C ) 

ANALISIS YURIDIS FUNGSI LETTER C DALAM PELAKSANAAN JUAL 

BELI TANAH DI DESA AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG 

  

Ampelgading,        2015 

 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

1. Dimana posisi letak tanah saudara? 

Jawab : 

2. Berapa luas tanah saudara? 

Jawab : 

3. Apa jenis tanah saudara (sawah, pekarangan, perkebunan, perumahan) 

Jawab : 

4. Apakah saudara pernah mendaftarkan tanah yang saudara miliki? 

Jawab : 

5. Mengapa saudara tidak mendaftarkan tanah yang saudara miliki? 

Jawab : 

6. Apakah saudara pernah mendapat penyuluhan dari petugas desa 

setempat tentang pendaftaran tanah? 

Jawab : 

7. Apakah saudara mempunyai surat tanda bukti yang menunjukan bahwa 

tanah tersebut adalah milik saudara? 

Jawab : 



 
 

 
 

8. Apa jenis surat bukti tanah yang saudara miliki? 

Jawab : 

9. Bagaimana pandangan saudara terhadap waktu dan biaya dalam 

pengurusan sertipikat? 

Jawab : 

10. Apa saudara tahu mengenai pentingnya sertipikat dalam pemilikan 

tanah? 

Jawab : 

11. Bagaimana tanggapan saudara mengenai kekuatan letter C? 

Jawab : 

12. Apakah saudara pernah menjual tanah? 

Jawab : 

13. Bagaimana proses peralihan  jual beli tanah ? 

Jawab : 

14. Apakah saudara pernah mengalami masalah dalam pelaksanaan jual beli 

tanah? 

Jawab : 

15. Melalui siapakah saudara dalam melaksanakan jual beli tanah, Kepala 

Desa/Notaris? 

Jawab : 

 

  



 
 

 
 

Peta Kabupaten Pemalang 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Gambar 1 : Wawancara di Kantor Notaris PPAT Faizal Agus Widodo, S.H.M.Kn 

 

 

Gambar 2 : Wawancara Dengan Kepala Desa Ampelgading 

  



 
 

 
 

 

Gambar 3 : Pengambilan Data-data di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

 

 

Gambar 4 : Wawancara dengan warga pemegang sertipikat 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Wawancara dengan warga pemegang Letter C 

 

 


