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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana tercantum dalam 

Undang Undang Dasar 1945. Negara Hukum adalah negara yang mana Ketika 

melakukan kegiatan, semuanya berlandaskan pada peraturan yang telah 

ditetapkan. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk 

melindungi rakyatnya, juga mengatur kemanfaatan semua aspek demi 

terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Mengenai Hak Milik, dalam Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang Undang 

Dasar 1945 disebutkan  “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan 

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa 

pun”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan  

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Dalam pelaksanaan prinsip dasar hak milik yang menyangkut tanah 

tersebut, Pemerintah menetapkan Hukum Agraria Nasional yang diatur dalam 

Undang Undang Nomor 5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok 

Agraria, selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi dan satu kesatuan bidang 

dengan batas yang sudah ditentukan. Terdapat hak atas tanah yang dapat 

dimiliki pada bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum. Hak milik 
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atas tanah sendiri dimuat dalam Pasal 16 UUPA. Pasal 16 ayat (1) huruf a 

UUPA menyebutkan bahwa Hak atas tanah itu sendiri terdiri dari hak guna 

bangunan, hak guna usaha, hak milik, hak guna usaha, hak sewa, hak pakai, hak 

memungut hasil hutan, hak membuka tanah dan hak lainnya yang tidak disebut 

di atas yang diatur dalam undang-undang, juga dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA 

menyebutkan tentang hak atas tanah yang sifatnya sementara seperti hak sewa 

tanah pertanian, hak usaha bagi hasil, hak menumpang serta hak gadai.(Agra 

Verta Ardi, 2015)  

Pengaturan khusus mengenai hak milik terdapat pada Pasal 20 hingga Pasal 

27 UUPA. Dalam Pasal 50 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa ketentuan lebih 

lanjut mengenai hak milik diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang 

dimaksud Pasal tersebut sampai sekarang belum terbentuk, maka diberlakukan 

Pasal 56 UUPA, yaitu : “Selama Undang-Undang tentang Hak Milik belum 

terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat 

setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan 

UUPA.” (Santoso, 2015) 

Pengertian dan sifat Hak Milik diatur dalam UUPA Pasal 20 ayat (1) yang 

berbunyi: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” 

Dengan kata lain bahwa Hak Milik memiliki sifat berbeda dengan hak lainnya. 

Hak Milik merupakan hak turun temurun, hak terkuat dan hak terpenuh yang 

dapat dimiliki orang atas tanah. Hak turun temurun berarti bahwa hak milik 

dapat berlanjut kepada ahli waris apabila pemilik meninggal dunia. Hak terkuat 
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berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, seperti 

hak pakai, hak guna bangunan, ataupun hak atas tanah lainnya. Hak Milik juga 

juga bersifat tidak mudah hapus dan bias dipertahankan dari gangguan pihak 

lain. Hak terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah memberi keleluasaan 

kepada pemegang hak dalam menggunakan tanahnya.  

Hak Milik atas tanah yang dimiliki perseorangan maupun badan hukum 

harus berdasarkan penetapan dari pemerintah. Dalam penggunaannya haruslah 

memperhatikan fungsi sosial dari Hak Milik atas tanah itu sendiri, yaitu tidak 

boleh merugikan pihak lain, wajib memperhatikan keadaan tanah, sifat serta 

tujuannya, serta harus menyeimbangkan kepentingan umum maupun pribadi, 

kemudian tanah juga semestinya dipelihara dengan baik. (Santoso, 2015) 

Kepemilikan tanah ini tentunya harus didaftarkan, UUPA mengamanatkan 

pendaftaran Hak Milik atas tanah ini kepada Peraturan Pemerintah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA. Peraturan Pemerintah yang dimaksud 

semula adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran 

tanah, Peraturan Pemerintah ini kemudian dicabut dan digantikan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Arie 

S. Hutagalung mengatakan bahwa kedua Peraturan Pemerintah baik yang 

berlaku sekarang maupun yang telah dicabut merupakan pelaksanaan dari 

tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, yaitu demi perlindungan hukum serta untuk 

mendapat kepastian hukum bagi pemilik hak tersebut, yang kemudian 

dibuktikan dengan buku tanah dan sertifikat yang terdiri dari surat ukur dan 

Salinan dari buku tanah tersebut. (Urip Santoso, 2017) 
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Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah balik nama, 

balik nama merupakan istilah dalam kepemilikan suatu objek yang hak nya 

berpindah kepada pihak lain. Jika berbicara mengenai hak milik atas tanah, 

maka peralihan kepemilikan dari hak ini bisa terjadi karena dua hal, bisa terjadi 

karena hak itu beralih kepada orang lain atau dialihkan kepada orang lain. Hak 

milik atas tanah bisa beralih kepada pihak lain karena adanya pewarisan, namun 

jika dialihkan terjadi karena adanya perbuatan hukum seperti hibah, tukar 

menukar, jual beli serta terjadi karena adanya penyertaan modal dalam 

perusahaan dengan bentuk tanah  

Dalam hal peralihan hak atas tanah karena adanya transaksi jual beli pasti 

didasari oleh perjanjian jual beli, jual beli sendiri telah diatur dalam Pasal 1457 

KUHPerdata yang mengatakan bahwa “Suatu perjanjian dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Kemudian pada Pasal 

1458 KUHPerdata dikatakan bahwa suatu perjanjian akan dianggap ada jika 

telah tercapai kata sepakat meskipun objek yang diperjanjikan belum 

diserahkan oleh penjual dan harga yang disepakati belum dibayar oleh pembeli. 

Sejalan dengan asas yang terkandung dalam buku III KUHPerdata yaitu asas 

konsensualisme yang memiliki arti bahwa suatu perjanjian telah mengikat pihak 

yang membuat perjanjian tersebut sejak tercapainya kesepakatan tentang hal-

hal yang dituangkan dalam perjanjian. Maka dari itu, perjanjian tersebut telah 

dianggap sah dan saling mengikat pihak terkait tanpa adanya formalitas lain. 

Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap asas konsensualisme tersebut. 
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Contoh dari pengecualian tersebut adalah perjanjian formil dimana perjanjian 

jual beli tanah merupakan salah satu bagian dari perjanjian formil tersebut.  

Sebagai perjanjian formil, jual beli tanah mempunyai syarat formal yang 

sudah semestinya terpenuhi. Syarat formal tersebut ialah bahwa Ketika 

dilakukan transaksi jual beli tanah, transaksi tersebut harus dilakukan dihadapan 

pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang disini ialah Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT. PPAT sendiri disini bertugas dalam hal pembuatan akta 

jual beli (AJB). AJB itu sendiri merupakan pembuktian bahwa benar perbuatan 

hukum yang dilakukan yaitu jual beli tanah.  Namun administrasi PPAT bersifat 

tertutup bagi umum, sehingga hal itu hanya diketahui oleh para pihak serta ahli 

warisnya saja. Dengan demikian perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak 

serta ahli warisnya. Nama yang tercatat sebagai pemilik pada buku tanah masih 

nama pemilik yang lama, begitupun sertifikatnya. Maka pemindahan hak atas 

tanah tersebut harus didaftarkan. (Amarul Jihad Diyanto, 2018)  

Akta PPAT merupakan akta yang dibuat sebagai bukti bahwa telah 

dilakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah, hal ini dimuat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Pasal 1. Oleh karena itu pembeli yang telah memiliki akta 

PPAT dikatakan sudah sah sebagai pemilik baru tanah terkait sehingga 

dianjurkan segera mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan 

setempat.  

Akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT adalah syarat yang harus 

dipenuhi ketika akan melakukan peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan, 
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hal ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya hal ini merupakan implikasi terhadap 

kepastian hukum dari status tanah tersebut. Kepastian hukum merupakan aspek 

penting dalam peralihan hak atas tanah yang terjadi karena adanya jual beli 

tanah, maka UUPA mewajibkan pemilik baru dari ha katas tanah tersebut untuk 

melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli.  

Dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang transaksi jual beli tanah ini 

hanya dibuatkan surat pernyataan bahwa tanah telah diserahkan dan uang 

pembayaran telah diterima oleh penjual, transaksi tersebut tidak dilakukan 

dihadapan PPAT sehingga tidak ada AJB yang membuktikan transaksi jual beli 

tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sehingga timbul masalah 

dikemudian hari yaitu tidak bisa dilakukannya balik nama dari sertifikat hak 

atas tanah tersebut.(Areini Airin, 2017) 

Dalam hal ini, Peneliti menemukan kasus yang terjadi dan diputus di 

Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara: 457/Pdt.G/2020/PN.Bdg. 

Dalam kasus ini, pihak yang mengajukan gugatan Examina Mossembekker 

Unggu, sedangkan pihak Tergugat adalah Sdr. Herman alias (Tan Ham Tiam). 

Perkara yang terjadi bermula atas terjadinya jual beli hak atas tanah antara 

Penggugat dengan Tergugat. Transaksi jual beli yang dilakukan pada bulan 

januari tahun 1996 ini tidak dilakukan dihadapan PPAT sehingga tidak ada AJB 

yang dibuat atas jual beli tersebut. Transaksi jual beli tersebut dibuktikan 

dengan adanya laporan kehilangan atas kwitansi jual beli dari Polrestabes 

Bandung.  
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Transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tersebut 

mengharuskan pihak pembeli menempuh jalur Pengadilan demi melakukan 

balik nama atas sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibeli. Jual beli yang 

dilakukan pada tahun 1996 ini tidak memenuhi syarat ketika akan dilakukan 

proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah tersebut karena tidak adanya 

Akta Jual Beli dan tidak bisa dilakukan pembuatan Akta Jual Beli di hadapan 

PPAT karena pihak penjual tidak lagi diketahui keberadaannya, baik pihak atas 

nama pemilik sertifikat juga ahli waris dari pemilik sertifikat tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli  

Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut 

bahwa masih belum ada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan 

dengan implementasinya, sehingga Peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana status Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT)? 

2. Apakah putusan Hakim pada perkara pendaftaran tanah telah sesuai 

dengan ketentuan tentang pendaftaran tanah? 
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3. Bagaimana upaya hukum pihak pembeli dalam proses balik nama 

sertifikat hak atas tanah atas dasar jual beli di bawah tangan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual 

beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  

2. Untuk mengkaji putusan Hakim pada perkara pendaftaran tanah telah 

sesuai dengan ketentuan tentang pendaftaran tanah.  

3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pembeli 

dalam proses balik nama sertifikat hak atas tanah atas dasar jual beli 

tanah di bawah tangan.  

 

D. Kegunaan Penelitian  

 

Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi diri Peneliti pribadi, bagi dunia pendidikan terutama hukum 

dan bagi setiap pembaca dari penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini antara lain:  

1. Kegunaan Teoritis  

a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi sumbangan 

pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, secara khusus 

dalam bidang hukum agraria.  
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b. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menyumbang 

pengetahuan bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan 

transaksi jual beli tanah secara khusus. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi masukan terhadap 

masalah yang bisa saja timbul serupa dan dihadapi oleh pihak 

yang melakukan transaksi jual beli rumah dan tanah.  

b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan 

terhadap masyarakat ketika mendapat masalah serupa maupun 

berkaitan dengan transaksi jual beli rumah dan tanah.  

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Setiap penelitian pasti didasari dengan permasalahan yang terjadi, 

sehingga dibutuhkan pemikiran teoritis untuk bisa memahami serta 

menjawab permasalahan tersebut. Begitupun dalam penelitian ini, untuk 

memahami dan menjawab permasalahan yang ada Peneliti akan 

menggunakan beberapa teori. Teori utama (Grand Theory) teori yang 

digunakan adalah Teori Negara Hukum, sementara untuk teori pendukung 

(Middle-Range Theory) Peneliti menggunakan Teori Hukum 

Pembangunan, dan terakhir teori terapan (Applied Theory) dalam penelitian 

ini digunakan Teori Kepastian Hukum. 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Artinya negara Indonesia 
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menjamin kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. Sehingga untuk mencapai hal tersebut maka 

hukum dan pemerintahan harus dijunjung tanpa terkecuali. (Ali A. , 2008) 

Penegasan tersebut dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam pandangan Arief Sidharta, beliau 

mengemukakan pandangan Scheltema yang merumuskan asas dan unsur 

yang dimiliki oleh negara hukum sendiri, yang mencakup lima hal sebagai 

berikut: 

1. Penghormatan, pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia 

yang mendasar dalam penghormatan pada martabat manusia.  

2. Penerapan asas kepastian hukum. Rule of law yang bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum berusaha 

mencapai kepastian hukum dan tingkat prediktabilitas yang tinggi 

sehingga dinamika koeksistensi dalam masyarakat menjadi 

“predictable”. Adapun asas yang terdapat atau berkaitan dengan asas 

kepastian hukum adalah: 

a. Asas konstitusionalitas, asas legalitas dan supremasi hukum;  

b. Asas hukum mengatur berbagai peraturan tentang cara 

pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan negara; 

c. Asas non-retroaktif peraturan perundang-undangan yang tidak 

berlaku surut, sebelum undang-undang itu menjadi wajib, 

terlebih dahulu harus diumumkan dan diumumkan dengan baik; 
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d. Asas independen, imparial, peradilan bebas, rasional, serta adil 

dan manusiawi; 

e. Asas non-liquet yang mengatakan hakim dilarang menolak 

perkara dengan alasan tidak adanya pengaturan yang jelas dalam 

undang-undang.  

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus 

dijamin perlindungannya. 

3. Dalam penerapan persamaan (Similia Similius atau persamaan di 

depan hukum) dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh 

memberikan hak istimewa kepada orang atau kelompok orang 

tertentu atau mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu. 

4. Asas demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak dan kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau untuk 

mempengaruhi tindakan pemerintah. 

5. Negara dan pegawai negeri sipil menjalankan tugasnya sebagai 

pegawai negeri dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama 

sesuai dengan tujuan negara itu.(Sidharta, 2004) 

Hukum merupakan sarana dalam mencapai tujuan dan cita-cita 

negara. Cita-cita hukum sendiri digagas melalui negara demokrasi atau 

dituangkan dalam gagasan negara hukum, gagasan negara hukum tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Indonesia sendiri 
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memiliki tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam alinea IV pembukaan 

undang-undang dasar 1945.  

Dalam alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ini 

terkandung amanat berupa konsekuensi hukum yang mengharuskan 

pemerintah untuk tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, juga 

untuk melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan 

kesejahteraan sosial.  

Hak asasi manusia yang mendasar muncul secara alami dan 

merupakan hasil dari kesatuan kehidupan manusia. Mengutip John Locke, 

hak asasi manusia yang muncul secara alamiah mengacu pada hak yang 

tertanam dalam setiap pribadi manusia dimana hal tersebut merupakan 

pemberian dari Tuhan YME yang melekat pada setiap manusia untuk dapat 

menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Hak yang mendasar 

tersebut salah satunya adalah hak untuk hidup, hak untuk merdeka, serta hak 

milik. (Dr. Aslan Noor, 2006)  

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sebagai 

middle-range theory menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan 

pembangunan masyarakat sebagaimana yang diharapkan, maka peraturan 

perundang-undangan secara keseluruhan harus sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan menjadi cerminan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat.  

Pembangunan hukum perlu dilaksanakan untuk menciptakan sistem 

hukum pembangunan nasional, hingga dapat mencapai ketahanan nasional 

dalam seluruh aspek demi meningkatkan taraf hidup seluruh warga 
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Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan yang menjadi patokan dalam 

kehidupan masyarakat secara menyeluruh.  

Implementasi dari Hukum sebagai sarana pembangunan nasional 

berdampak pada kinerja penyelenggaraan negara secara umum dan penegak 

hukum secara khusus. Dampak dari pemahaman tersebut menimbulkan 

kesenjangan antara “das sollen” dimana hukum sebagai sarana 

pembangunan dalam masyarakat dan “das sein” dimana hukum menjadi 

sarana paksaan terhadap masyarakat kepada kehendak pemerintah.  

Terkait relasi antara Hukum dengan pembangunan, Mochtar 

Kusumaatmadja menggabungkan pendekatan Eugene Erhlich dan Roscoe 

Pound. Untuk negara berkembang, Salah satu sarana yang dapat digunakan 

adalah hukum. Hukum dibuat sebagai sarana perubahan sosial. Mochtar 

melihat itu semua orang perubahan pada dasarnya membawa perlawanan 

tersendiri. Untuk itu, hukum dijadikan sebagai sarana untuk mengubahnya, 

itu terjadi ketika pembangunan nasional dapat bekerja rapi dan bersih. 

Sesuai dengan konsep hukum, Mochtar Kusumaatmadja tidak melihat 

hukum sebagai upaya sederhana untuk ketertiban dan keteraturan, tetapi 

tetap memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat (Living Law). 

Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa definisi hukum tidak 

hanya terdiri dari kaidah dan asas saja, namun juga mencakup kelembagaan 

dan proses. Semua elemen hukum tersebut bersinergi dengan penuh demi 

terwujudnya norma dalam kenyataan, dalam arti perkembangan hukum 

yang pertama diwujudkan oleh hukum tertulis yang berupa norma 
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perundang-undangan. Meskipun keempat komponen hukum tersebut 

diperlukan untuk mewujudkan undang-undang tersebut, hal ini berarti 

bahwa pembinaan hukum setelah reformasi hukum tertulis tetap berlanjut 

pada hukum tidak tertulis, terutama melalui mekanisme yurisprudensi. 

Teori terapan (Applied Theory) dalam penelitian ini digunakan Teori 

Kepastian Hukum, dalam pandangan Hans Kelsen, dikatakan bahwa hukum 

merupakan suatu sistem dalam penerapan norma, norma sendiri merupakan 

suatu yang sudah semestinya atau das sollen, dengan mencantumkan aturan-

aturan mengenai perbuatan yang semestinya dilaksanakan. Norma 

merupakan hasil dari tindakan manusia yang disengaja. Hukum menjadi 

pedoman lewat aturan yang ditetapkan untuk setiap individu dalam 

berperilaku di masyarakat, dengan pelaksanaan aturan-aturan tersebut 

dalam masyarakat dapat diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat itu 

sendiri 

Menurut Utrecht, terkandung dua pengertian dari kepastian hukum, 

yang pertama adalah bahwa adanya aturan-aturan umum yang memberi 

penjelasan kepada masyarakat mengenai perbuatan yang aman untuk 

dilakukan dan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, dan yang kedua 

adalah kepastian hukum bagi masyarakat terhadap kesewenang-wenangan 

pemerintah dengan terciptanya aturan umum supaya masyarakat bisa 

mengetahui tentang apa yang dapat dituntut atau dilakukan oleh negara 

terhadap masyarakat. 
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Teori kepastian hukum sendiri berangkat dari ajaran dogmatis 

hukum berlandaskan pola pikir positivis di dalam dunia hukum, yang 

cenderung melihat hukum sebagai suatu hal yang mandiri dan otonom. 

Kepastian hukum dicapai oleh hukum, yang menurut sifatnya hanya 

merupakan suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum negara 

hukum membuktikan bahwa ia ditujukan untuk mencapai keadilan atau 

manfaat, tetapi semata-mata untuk keamanan. (Ali A. , 2008)  

 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang merupakan pemikiran yang sistematis guna 

mencapai keilmiahan dari penelitian skripsi ini.Metode yang digunakan 

pada penulisan skripsi ini yaitu:  

1. Spesifikasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan spesifikasi 

penelitian secara desrkriptif analitis, dengan kata lain 

mendeskripsikan fakta berdasarkan perolehan data. Kemudian fakta 

tersebut dianalisis dengan cara dihubungkan dengan hukum positif 

dan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan 

yang ada. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa deskriptif analitis 

ialah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mencari informasi 

tentang status gejala yang apa adanya Ketika melakukan penelitian. 

(Suharsimi, 2005,). 
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Pada penelitian ini Peneliti mencoba menganalisis dan 

mengkaji terkait balik nama sertifikat hak atas tanah yang 

berdasarkan jual beli di bawah tangan.  

2. Metode Pendekatan 

Dalam Penulisan ini, metode pendekatan yuridis normatif 

digunakan oleh Peneliti, dengan menganalisis masalah melalui 

penelitian dan berfokus mempelajari penerapan norma atau kaidah 

dan peraturan yang berlaku dengan mengadaptasi data sekunder 

melalui studi kepustakaan yang berdasarkan bahan hukum primer 

terkait penelitian ini. (Yadiman, 2019.) 

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini 

karena digunakan undang-undang sebagai kajian dan lebih 

mengutamakan data sekunder sebagai bahan dalam penulisan ini. 

Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai balik nama 

sertifikat hak milik atas tanah atas dasar jual beli di bawah tangan.  

3. Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah metode dalam untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang signifikan mengenai 

penelitian ini, data yang diambil bersumber dari karya ilmiah, 

buku, bahan literature, peraturan, Undang-undang dan lainnya.  
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Menurut Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, Penelitian 

Kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada data 

sekunder, yang secara sistematis dan teratur mengumpulkan 

dan mengolah bahan pustaka untuk kemudian dikaji dan 

dimuat menjadi bentuk layanan yang bersifat informatif, 

edukatif dan rekreatif untuk masyarakat. Penelitian 

Kepustakaan ini digunakan untuk menemukan bahan hukum 

primer, sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum mengikat yang termuat dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Undang Undang nomor 5 tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan 

Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahan 

hukum primer sehingga membantu untuk menganalisa, 

mengkaji serta memahami bahan hukum primer.bahan 

hukum sekunder bisa didapatkan lewat jurnal hukum, 

buku, karya ilmiah, juga perundang-undangan yang 

relevan dengan balik nama sertifikat hak atas tanah atas 

dasar jual beli di bawah tangan.  
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3. Bahan-Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan 

atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.  

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan adalah cara dalam mendapat data yang 

bersifat primer. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah 

dengan mengkaji balik nama sertifikat hak atas tanah atas 

dasar jual beli di bawah tangan. Penelitian lapangan dilakukan 

di Desa Lingkung Pasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan 

mengkaji data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan. 

Studi tersebut adalah kajian terhadap bahan hukum primer, yaitu 

peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang tanah, 

lebih khusus tentang pendaftaran tanah.  

Data  yang diolah juga merupakan hasil wawancara terkait 

balik nama sertifikat hak atas tanah atas dasar jual beli di bawah 

tangan. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Lingkung Pasir 

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. 
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5. Alat pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data didapatkan dengan 

pengkajian data sekunder yang dihasilkan dari studi kepustakaan 

yaitu dengan analisis literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Data  yang didapat juga merupakan hasil wawancara terkait 

balik nama sertifikat hak atas tanah atas dasar jual beli di bawah 

tangan. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Lingkung Pasir 

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan pengolahan atas perolehan data dari 

penelitian yang dilakukan secara kepustakaan maupun secara 

lapangan. Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan tersebut 

kemudian secara sistematis dikumpulkan hingga selanjutnya bisa 

menjadi acuan dalam analisis. Data yang diperoleh baik secara 

kepustakaan maupun secara lapangan ini kemudian dibahas secara 

deskriptif. Deskriptif merupakan penjelasan berupa penggambaran 

secara menyeluruh dan sistematik yang berfokus pada fakta yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.  

Metode yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini 

karena data yang didapat dari penelitian berupa teori, uraian dan 

pendapat ahli yang kemudian disusun secara sistematik, lalu  
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dianalisis menggunakan cara kualitatif menggunakan penafsiran 

hukum sistematis dengan konstruksi hukum.  

7. Lokasi Penelitian 

a. Lokasi Studi Perpustakaan (Library Research) 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 

Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung. 

b. Instansi 

1. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus LLRE 

Martadinata St No.74-80, Cihapit, Bandung  

2. Kantor Desa Lingkungan Pasir, Kecamatan Cibiuk, 

Kabupaten Garut.  

 

 


