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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 

Agustus 1945, maka mulai sejak saat itu merupakan titik awal bagi perkembangan 

politik hukum bangsa Indonesia. Dengan telah dinyatakan kemerdekaan bangsa 

Indonesia, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 pemerintah negara Indonesia 

membentuk Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar konstitusional 

pelaksanaan  pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara 

diberbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya titik awal pembangunan 

hukum nasional kita. 

Di Indonesia, tanah memiliki peran yang sangat penting untuk menyokong 

kehidupan dalam masyarakat. Kebutuhan atas tanah akan semakin bertambah 

seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang kesemuanya memerlukan 

tanah untuk bermukim serta meneruskan kehidupannya. Seiring berjalannya 

waktu, cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah mulai berubah, yang saat ini 

tanah menjadi kebutuhan primer. 

Bagi masyarakat agraris tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. 

Terlebih lagi bagi para petani di pedesaan, tanah merupakan sumber utama 

penghidupan dan mata pencahariannya. Sehingga harus diperhatikan peruntukkan 

dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan 

maupun secara gotong royong. Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
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di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar 

kemakmuran rakyat”. 

Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang kehidupan 

dengan segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu 

bangsa tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh karena itu 

tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi, yang harus dijaga, 

dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan 

manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari 

tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara 

mendayagunakan tanah.
1
 

Secara kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah 

dengan manusia. Begitu tingginya nilai tanah bagi manusia terutama bagi 

masyarakat Jawa, sampai ada pepatah Jawa yang menyebutkan “sadumuk bathuk 

sanyari bumi di etohi pecahing dhada wutangan ludiro” prinsip ini menunjukkan 

begitu tingginya nilai tanah bagi kehidupan manusia yang mempunyai arti bahwa 

sejengkal tanah akan dipertahankan mati-matian, karena tanah adalah sumber 

kehidupan yang sangat penting, dimana dengan tanah ia bisa makan, minum, dan 

                                                 
1
 Kertasapoetra, dkk. 1984, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan 

Tanah, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1. 
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memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian yang ditekuninya 

sebagai mata pencaharian.
2
 

Adapun kepemilikan tanah dapat dialihkan kepada orang lain. Peralihan 

hak atas tanah dapat melalui, jual beli, tukar menukar, hibah ataupun karena 

pewarisan. Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan bahwa: “jual beli, 

penukaran, penghibahan, pemberian, dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain 

yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya diatur 

dengan peraturan pemerintah. 

Dalam hal ini difokuskan kepada jual beli tanah, dimana dalam 

KUHPerdata Tentang Jual Beli Pasal 1457 menjelaskan: “jual beli adalah suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang ada menikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan”.
3
 

Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan 

mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing sektor. 

Keberadaan tanah tidak bertambah, sedangan kebutuhan manusia akan tanah 

mengalami peningkatan. Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam 

                                                 
2
 IGN. Sugangga, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Hukum Pertanahan Adat di Wilayah 

Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Penentuan Hak Tanah Timbul), Masalah-masalah Hukum 

UDIP, Vol. XXXI No. 2 April-Juni, 2002. 
3
 Lihat KUHPerdata Tentang Jual Beli Pasal 1457 
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masyarakat, permasalahan tentang pertanahan merupakan permasalahan yang 

lintas sektoral.
4
 

Tidak dapat disangkal lagi tanah merupakan barang berharga dalam 

kehidupan manusia. Tanah bukan saja menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi 

tempat di mana kebudayaan manusia berkembang, dan berlangsung secara turun-

temurun. Dalam masyarakat agraris kebutuhan akan tanah akan sangat penting 

terutama dalam keberlangsungan proses produksi pertanian, besar kecilnya 

penguasaan atas tanah akan menentukan tingkat produktivitas. Untuk pemenuhan 

kebutuhan ekonomis tanah juga dapat dijadikan obyek komoditi, yaitu dengan 

peralihan hak atas tanah yang dalam hal ini melalui jual beli tanah. Peralihan hak 

atas tanah melalui transaksi jual beli tanah merupakan hal yang biasa terjadi 

dalam kehidupan masyarakat. 

Namun rumitnya pemenuhan terhadap semua persyaratan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan jual beli tanah di hadapan PPAT, maka ditemukan suatu 

terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktek jual beli tanah 

yaitu dengan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PJB) meskipun isinya sudah 

mengatur tentang jual beli tanah namun formatnya baru hanya sebatas pengikatan 

jual beli saja, yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan pendahuluan.
5
 

Mengenai syarat-syarat dan asal-usul tanah atau data tanah, dapat 

diperoleh dari buku C di Kantor Lurah, buku berbentuk daftar yang ada di kantor 

Lurah atau dimiliki oleh Lurah yang berisi tentang data detil bentuk penguasaan 

                                                 
4
 Jhon Salihendo, 1994,  Manusia, Tanah Hak, dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10. 

5
 Soedharyo Soimin, 2001, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 87.   
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tanah dahulu yang ada di desa yang bersangkutan. Didalam buku C desa tersebut 

akan terlihat asal-usul kepemilikan tanah yang hingga saat ini beberapa kalangan 

masyarakat ada yang masih menerapkan buku C di Kantor Lurah sebagai bukti 

hak kepemilikan tanah dan sebagai bukti materil seorang warga dalam 

permohonan Sertifikat Tanah. 

Lurah merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam tata 

pemerintahan di tingkat Kelurahan dan merupakan seorang pemimpin formal 

yang berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Lurah menjalankan hak, 

wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan di tingkat Kelurahan 

diantaranya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan 

penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan 

pemerintahan umum di tingkat Kelurahan, termasuk pembinaan ketentraman dan 

ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai 

sendi utama pelaksanaan pemerintahan di tingkat Kelurahan. 

Lurah mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam 

Pemerintahan di Kelurahan. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata 

urusan pemerintahan yang ada di Kelurahan. Seorang Lurah merupakan 

penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda 

pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. 

Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Lurah 

juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang 
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kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina 

dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat. Dengan 

berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan 

kewajiban seorang Lurah mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Sehingga 

masyarakat banyak mempercayakan berbagai pengurusan kepada Lurahnya, 

termasuk untuk melakukan transaksi jual beli tanah. 

Pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah 

diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang disebut dengan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis 

merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menyusun ke dalam skripsi 

dengan judul : “Peran Dan Kedudukan Lurah Dalam Dalam Jual Beli Tanah 

Yang Belum Bersertifikat di Kelurahan Mangkang Kulon Kota Semarang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah : 

1. Bagaimanakah peran dan kedudukan Lurah dalam jual beli tanah yang 

belum bersertifikat di Kelurahan Mangkang Kulon Kota Semarang ? 

2. Apa saja hambatan dalam jual beli tanah yang belum bersertifikat dan cara 

mengatasinya di Kelurahan Mangkang Kulon Kota Semarang ? 
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C. Tujuan Penulisan 

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peran dan kedudukan Lurah dalam jual beli tanah yang 

belum bersertifikat di Kelurahan Mangkang Kulon Kota Semarang; 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam jual beli tanah yang belum bersertifikat 

dan cara mengatasinya di Kelurahan Mangkang Kulon Kota Semarang. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini 

diharapkanmemberikan mampu memberikan manfaat dalam hal : 

1. Manfaat Teoritis. 

 a

. 

Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah 

didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi 

di masyarakat. 

 b

. 

Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih 

lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang Peran dan Kedudukan 

Lurah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. 

 c

. 

Untuk mengembangkan teori-teori tentang Peran dan Kedudukan Lurah 

Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. 

     2. Manfaat Praktis. 

 a Bagi Penulis. Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian 
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. ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang Peran dan Kedudukan Lurah 

Dalam Transaksi Jual Beli Tanah, serta untuk mendapatkan pengetahuan 

lebih banyak lagi tentang faktor-faktor penghambat dalam Transaksi Jual 

Beli Tanah . 

 b

. 

Bagi Aparat Penegak Hukum. Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat 

Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam 

Peran dan Kedudukan Lurah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. 

 c

. 

Bagi Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius 

dalam Peran dan Kedudukan Lurah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka 

dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian tentang peran, pengertian 

tentang kedudukanan, pengertian tentang Lurah, pengertian tentang jual 

beli tanah. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode 

Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Peran dan Kedudukan Lurah Dalam 

Transaksi Jual Beli Tanah, serta mengetahui Faktor-faktor yang menjadi 

hambatan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. 

 

BAB V PENUTUP 

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


