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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. 

Tuhan mengaruniakan tanah kepada kita untuk berpijak dan ditinggali serta 

dikuasai. Maka dari itu, manusia saat ini berhak memiliki tanah di negara 

yang kita tinggali yakni Indonesia. Artinya, tanah merupakan komoditas sosial 

yang berhak dimiliki siapapun.  

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (2) 

yang mengatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

Melihat hal tersebut, pemanfaatan tanah ini membutuhkan aturan yang jelas. 

Untuk mengatur tanah di Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Agraria menjadi poros. Menurut Boedi Harsono, walaupun semua 

orang berhak mengelola tanah tetapi tanah di Indonesia memiliki fungsi 

khusus1. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah hak milik. Seseorang 

yang memiliki hak milik, sudah berarti punya hak penuh atas tanah tersebut 

sejauh tidak ada yang menuntut.  

Selanjutnya, hak pengelolaan atas tanah yang biasanya dimiliki oleh 

pemerintah. Dalam pengelolaannya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri 

																																								 																					
1Harsono Boedi.. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 
Pelaksanaannya Jilid I, 1994. Jakarta: Penerbit Djanbatan, hlm. 225 
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atau bekerja sama dengan pihak lain. Kepastian hukum hak atas tanah di 

Indonesia dibuktikan dalam bentuk sertifikat. Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat 

tanda bukti hak.  

Dalam konteks ini dibagi menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pengelolaan lahan dan hak lain yang diatur oleh Undang-undang di 

Indonesia2. Dalam tinjauan hukum administrasi negara, sertifikat merupakan 

dokumen tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini 

dipergunakan sebagai alat bukti yang dikeluarkan dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah. 

Artinya, seseorang yang memegang sertifikat tanah menunjukkan bahwa 

mereka memiliki hak atas tanah3. Sayangnya masih banyak orang yang tidak 

memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah. Pada 2016, Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang atau BPN mengungkapkan sebanyak 56% tanah di 

Indonesia belum bersertifikat 4 . Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil 

mengungkapkan percepatan sertifikat tanah menjadi program kerja utama 

pemerintah Presiden Joko Widodo. 

Hukum Belanda banyak memengaruhi hukum di Indonesia, hal ini juga 

terjadi pada proses kepemilikan atas tanah. Sebelum tahun 1960, di kalangan 

																																								 																					
2Irma Devita. Kiat Cerdas dan Mudah Mengatasi Sengketa Hukum Pertanahan. 2010. Bandung: 
Mizan Pustaka. Hlm. 2 
3Harsono Boedi. Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria, Bagian III. 1980. Jakarta: Era Studi 
Club. 
4Audrene Audrey dalam . Kementerian ATR/BPN: 56% Tanah Belum Bersertifikat. CNN 
Indonesia.com, diakses pada 11 Juni 2017. 
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rakyat biasa banyak dikenal dengan girik. Girik merupakan bukti pembayaran 

pajak rakyat di daerah-daerah. Girik berfungsi sebagai tanda bahwa rakyat 

sudah membayar pajak dan diperlakukan sebagai bukti kepemilikan tanah.  

Dalam prakteknya, dokumen girik bisa dijadikan permohonan hak atas 

tanah karena hukum tanah di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh hukum 

adat5.Hal ini bisa dilihat dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pasal 5 yang 

berbunyi “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 

hukum adat.”  

Jika melihat kondisi banyak masyarakat Indonesia yang belum memunyai 

sertifikat atas tanahnya dan hanya bermodalkan girik. Padahal identitas yang 

dicatat dari tanah girik hanyalah sebatas sejarah atau riwayat tanah tersebut. 

Riwayat silsilah ini berupa urutan orang yang memiliki kekuasaan atau 

wewenang tanah itu dari yang pertama hingga yang terakhir6. 

Girik memunyai riwayat yang jelas dan kita bisa melihat serta mengetahui 

orang yang mengubahnya menjadi sertifikat hak atas tanah. Hal ini bisa terjadi 

jika tidak ada perjanjian peralihan yang lainnya. Sayangnya, masyarakat 

masih enggan mengurus surat girik miliknya menjadi sertifikat dengan 

berbagai macam alasan. Misalnya, mahalnya biaya pengurusan yang harus 

dikeluarkan dan lamanya pengurusan yang ditempuh. Sementara yang paling 

populer adalah ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki 

																																								 																					
5B. F., Sihombing.Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia. 2007. Jakarta: 
Gunung Agung, hlm. 68. 
6Gunawan Kian. Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti. Yogyakarta: Pustaka Grahatama. 
2008. hlm. 91. 
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sertifikat hak atas tanah. Meski tanah girik merupakan hak milik seseorang 

untuk bisa melakukan pendaftaran tanah, namun kekuatan hukumnya kerap 

dipertanyakan. 

Tanah yang tidak bersertipikat atau hanya bermodalkan girik sangat riskan 

untuk direbut atau diambil alih oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hal ini 

bisa dilihat dari banyaknya kasus khususnya yang akan penulis analisis dalam 

penelitian ini. Dalam Putusan No 537/Pdt/2017/Pdt.Bdg, memaparkan sebuah 

kasus yang menimpa seorang pemilik baru dari girik seluas 1.400 m2. Kasus 

sengketa tanah ini muncul ketika tanah tersebut didatangi orang untuk 

dieksekusi karena kalah di peradilan. 

Kasus ini memaparkan bahwa seseorang sudah Akta Jual Beli yang sah 

dengan bukti surat girik disambangi petugas peradilan untuk melakukan 

penunjukan batas tanah yang akan dieksekusi sesuai dengan putusan 

peradilan. Pemilik yang sedari dahulu menguasai tanah tersebut tidak pernah 

dilibatkan dalam sidang sengketa di peradilan tetapi akhirnya permohonan 

kasasinya ditolak di pengadilan tinggi, sehingga tanah yang dimilikinya sejak 

lama harus dieksekusi. 

Kasus di atas menjadi gambaran bahwa kita perlu mempertanyakan 

bagaimana kekuatan hukum surat girik tersebut. Maka, penelitian ini akan 

menganalisis secara yuridis kekuatan hukum girik untuk pembuktian 

kepemilikan tanah serta bagaimana proses legalisasi oleh pihak terkait. Dalam 

hal ini,peneliti akan melakukan analisis yuridis dengan menggunakan 
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Peratuan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah.  

2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian “Analisa Yuridis Kekuatan Hukum 

Surat Girik Tanah Adat untuk Pembuktian Kepemilikan Tanah” adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekuatan hukum surat girik untuk alat bukti kepemilikan 

tanah? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim atas jual beli 

tanah girik ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah? 

3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum surat girik sebagai alat bukti 

kepemilikan tanah. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan putusan hakim atas jual 

beli tanah girik ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
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4.Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian sendiri memiliki dua jenis yakni: 

1. Kegunaan teoritis 

Penulis berharap penelitian bisa menjadi salah satu sumber 

memperkaya khasanah ilmu hukum Indonesia khususnya di 

Universitas Pelita Harapan. Penulis ingin melihat bagaimana sejarah 

hukum di Indonesia yang masih berbau masa lalu. Hukum masa 

lampau banyak memengaruhi kebijakan atau proses hukum di masa 

sekarang.  

2. Kegunaan praktis 

Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk mengerti akan 

pentingnya sertifikat hat atas tanah terhadap kepemilikan suatu bidang 

tanah. Penelitian ini juga membantu masyarakat untuk tahu bagaimana 

proses peralihan dari surat girik menjadi sertifikat hak atas tanah yang 

dilindungi oleh hukum.  

5. Sistematika Penulisan  

 Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan memberikan secara garis 

besar mengenai apa yang akan penulis kemukakan pada setiap bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut 
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BAB I Pendahuluan 

 Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang yang jadi landasan 

penting dalm penelitian ini. Penulis akan menjelaskan alasan penting mengapa 

memilih topik penelitian mengenai kekuatan surat girik sebagai alat bukti 

kepemilikan tanah. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan rumusan masalah 

yang akan dibahas serta apa yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Bab ini juga 

menjelaskan kegunaan penelitian baik dari segi untuk teori keilmuan hukum seta 

dari sisi hukum yang praktis. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka apa yang akan digunakan oleh 

penulis. Dalam penelitian ini nantinya penulis akan menggunakan bahan hukum 

seperti perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang terkait dengan objek 

penelitian. Selain itu, penulis juga akan meninjau serta menganalisis lebih jauh 

putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian ini. 

 Untuk melakukan analisis yuridis kekuatan hukum surat girik sebagai 

bukti kepemilikan tanah, penulis akan meninjau berbagai peraturan yang 

mengatur mengenai hal ini. Penulis akan memaparkan prosedur yang berlaku 

mengenai pendaftaran hak atas tanah serta bagaimana posisi surat girik dalam hal 

kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. 
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BAB III Metode Penelitian 

 Untuk mendapatkan tujuan dan menjawab rumusan masalah, penulis akan 

menggunakan berbagai metode penelitian yang sesuai. Dalam bab ini, penulis 

akan memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, data yang dikumpulkan, 

teknik pengumpulan data serta analisis data. Hal ini akan menjelaskan cara-cara 

yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan dan menganalisis objek 

penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian & Analisa 

 Bab ini merupakan inti dari seluruh penelitian ini. Penulis akan 

memaparkan pokok permasalahan serta menganalisisnya sesuai dengan Undang-

undang dan peraturan hukum yang berlaku yakni menggunakan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penulis akan 

membuktikan bagaimana kekuatan hukum surat girik sebagai alat bukti 

kepemilikan tanah dengan menggunakan contoh kasus yang menjadi objek 

penelitian. 

 Selain itu, penulis akan melihat bagaiman amar putusan, pertimbangan 

hukum dan hakim dari kasus yang sedang diteliti. Kemudian peneliti akan 

memberikan komentar terhadap putusan hakim khususnya mengenai jual beli 

tanah girik.  

 Pada bagian analisis ini, penulis akan mencocokkan prosedur yang berlaku 

di Indonesia mengenai pendaftaran tanah dengan proses yang terjadi pada kasus 
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yang dianalisis. Dengan begitu, penulis dalam melihat aspek apa yang rentan 

untuk bermasalah dan mengundang sengketa.  

BAB V Kesimpulan & saran 

 Pada bab akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari temuan serta 

analisis yang dilakukan dengan tinjauan pustaka. Kesimpulan nantinya akan 

melihat dan menjawab rumusan masalah dari peneltiian ini. Nantinya penelitian 

ini akan menjawab bagaimana kekuatan hukum surat girik terhadap kepemilikan 

tanah serta pertimbangan hakim terhadap jual beli tanah girik. 

 Bab ini juga akan memuat saran-saran yang berkenaan dengan penelitian 

ini. Saran ini merupakan harapan serta hal-hal yang sebaiknya diperbaiki ke 

depannya terutama kepada mahasiswa ilmu hukum untuk bisa melihat sisi lain 

selain yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.  

	


