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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat.”1 Pasal tersebut menunjukkan bahwa segala sumber 

daya yang ada harus dikuasai oleh negara dan memberikan kemanfaatan bagi 

masyarakat Indonesia, khususnya unsur tanah yang merupakan pijakan hidup 

manusia di muka bumi. 

Bahwa tanah merupakan salah satu unsur primer dalam keberlangsungan 

hidup manusia. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena 

kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.2 Tanah 

merupakan aset penting dan modal pembangunan nasional yang memiliki 

banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara sosiologis, 

ekologis dan ekonomis yang harus dijaga dan diatur sedemikian rupa agar fungsi 

dan tujuan dari pemerintahan Indonesia dapat terwujud. Tanah sebagai salah satu 

sumber daya alam yang memiliki arti penting dan nilai strategis bahwa tanah 

harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan guna 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 

                                                             
1 Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
2 G. Kartasapoetra, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan 

Tanah, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 1. 
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Regulasi mengenai pertanahan di Indonesia diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

atau biasa disebut dan akan lebih sering disampaikan dengan sebutan UUPA. 

Sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum 

agraria. Ada yang bersumber pada hukum adat, yang berkonsepsi komunalistik 

religius. Ada yang bersumber pada hukum perdata Barat yang individualistik-

liberal dan ada pula yang berasal dari berbagai bekas Pemerintahan Swapraja, 

yang umumnya berkonsepsi feodal. Hukum agraria yang merupakan bagian dari 

hukum administrasi negara, hampir seluruhnya terdiri atas peraturan perundang-

undangan yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam 

melaksanakan politik agrarianya yang dituangkan dalam Agrarische Wet 1870.3 

Semakin berkembangnya kehidupan manusia harus diikuti pula dengan 

perangkat hukum yang mengatur segala sendi kehidupan manusia secara lebih 

menyeluruh untuk mendapatkan kepastian hukum. Dengan berlakunya UUPA, 

maka di Indonesia terjadi perubahan yang fundamental di bidang agraria, yaitu 

perubahan dari Hukum Agraria Kolonial menjadi Hukum Agraria Nasional yang 

mempunyai sifat unifikasi hukum, sederhana dan menjamin kepastian hukum 

bagi seluruh rakyat Indonesia.4 

Bahwa urusan pertanahan ini seringkali menjadi suatu polemik. Baik 

individu dengan individu, individu dengan masyarakat, atau bahkan dengan 

pemerintah sendiri. Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan 

                                                             
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 2. 
4 Muchsin, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Bandung: PT Refika 

Aditama, 2014, hlm. 2. 
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pembangunan infrastruktur, semakin meningkat pula kebutuhan akan tanah. 

Meningkatnya kebutuhan tersebut berbanding terbalik dengan persedian tanah 

yang sangat terbatas. Tidak sedikit permasalahan di bidang pertanahan muncul 

dan selalu menjadi sengketa bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Untuk 

menyelesaikan sengketa tanah tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu dasar 

kepemilikan dan hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, badan hukum atau 

pemerintah. Dengan mengetahui dasar kepemilikan tersebut maka dapat dilihat 

dengan jelas dan tegas apabila suatu saat muncul permasalahan atas bidang 

tanah. 

Sengketa yang terjadi tidak lepas dari status dan kepemilikan tanah. Salah 

satu sengketa yang terjadi yaitu melibatkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah mengenai status 

kepemilikan dan penggunaan atas tanah yang masing-masing berdasarkan pada 

hak atas tanah yang berbeda. PT. KAI (Persero) yang berdasar pada Grondkaart 

sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berdasar pada Sertifikat 

Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Ciamis. Pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA sebagai akhir kegiatan pendaftaran 

tanah bahwa, “Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat.” 

Pada kasus tersebut terdapat 2 (dua) bukti penguasaan atas tanah yang 

berbeda, yaitu PT. KAI (Persero) yang berdasar pada Grondkaart sedangkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berdasar pada Sertifikat Hak Pakai 

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis. Sehingga 
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ini menimbulkan pertanyaan besar mengapa dapat terjadi dua bukti kepemilikan 

hak atas tanah yang berbeda yang pengaturannya tidak sama. Selanjutnya bukti 

penguasaan atas tanah yang berdasar pada grondkaart tidak diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

mengenai grondkaart agar dapat terarah dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dengan memperhatikan kondisi objek tanah yang menjadi sengketa. 

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan Grondkaart yang 

dijadikan bukti penguasaan hak atas tanah, kedudukan dan pengaturan 

Grondkaart setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Bahwa objek tanah yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah seluas 

±15.447 m² yang dahulu dikenal dengan Jalan Bulak Laut RT 002/RW 002 Desa 

Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, sekarang dikenal 

dengan Jalan Pantai Barat RT 005/RW 004 Desa Pangandaran, Kecamatan 

Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Selokan/Jalan Kalenbuaya 

b. Sebelah Timur : Jalan Kalenbuaya 

c. Sebelah Selatan : Jalan Pasanggrahan 

d. Sebelah Barat : Jalan Pantai Barat 

 

Dari keterangan di atas bahwa bidang tanah tersebut merupakan bagian 

bidang tanah yang dimaksud dalam Grondkaart No. 22A tanggal 1 Mei 1917 

yang diperoleh PT. KAI (Persero) dari Perusahaan Kereta Api Pemerintah 

Belanda (Staats Spoorwegen/SS) sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia. 
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Apabila grondkaart merupakan suatu hak atas tanah bagi PT. KAI 

(Persero), namun pengaturan mengenai grondkaart itu sendiri merupakan 

peninggalan pada era kolonial Hindia Belanda yang mana setelah 

diundangkannya UUPA seluruh peraturan dan keputusan terkait tanah dari era 

kolonial Hindia Belanda tidak berlaku. Berbeda dengan Sertifikat Hak Pakai 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berpedoman 

pada UUPA. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ciamis merasa mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dengan 

berdasar pada Sertifikat Hak Pakai No.02 Tahun 1980 tanggal 25 Januari 1980 

atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis.  

Merujuk pada Putusan No. 904K/Pdt.G/2014 yang mana amar putusan 

hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 02 Tahun 1980 tanggal 25 

Januari 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis adalah 

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini artinya bahwa Majelis 

Hakim menganggap bahwa grondkaart mempunyai kedudukan yang lebih kuat 

dan lebih tinggi dibandingkan dengan Sertifikat Hak Pakai. Dengan adanya 

putusan tersebut pula secara tidak langsung menyatakan bahwa grondkaart 

sebagai dasar penguasaan atas tanah, akan tetapi di dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak 

diatur. 

Selanjutnya demi adanya kepastian hukum di bidang agraria, telah 

dijelaskan di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa: 
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(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

 

Berdasarkan pasal di atas, secara bunyi pasal mewajibkan untuk 

dilakukannya pendaftaran tanah. Namun grondkaart yang menjadi landasan 

kepemilikan tanah oleh PT. KAI (Persero) belum didaftarkan sehingga dapat 

keluarnya Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. 

Pada penelitian ini dilakukan kajian kedudukan grondkaart setelah 

diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, kedudukan grondkaart sebagai hak atas tanah yang 

memiliki kepastian hukum sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan kedudukan Grondkaart No. 22A 

tanggal 1 Mei 1917 dalam perkara Putusan No.904K/Pdt.G/2014. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, terdapat landasan 

yuridis-normatif yang menggambarkan kesesuaian dan pengaturan grondkaart 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan 

memperhatikan perspektif historis grondkaart semenjak era kolonial sampai 

pengaturan nasional dan perspektif sosiologis yang berdampak pada kehidupan 

sosial masyarakat mengenai kedudukan tanah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang perlu diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kedudukan Grondkaart setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria? 

2. Bagaimana kedudukan Grondkaart sebagai hak atas tanah yang memiliki 

kepastian hukum sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria? 

3. Bagaimana kedudukan Grondkaart Nomor 22A Tahun 1917 dalam 

perkara Putusan No. 904K/Pdt.G/2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan grondkaart setelah diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

2. Untuk mengetahui kedudukan Grondkaart sebagai hak atas tanah yang 

memiliki kepastian hukum sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

3. Untuk mengetahui kedudukan Grondkaart Nomor 22A Tahun 1917 dalam 

perkara Putusan No. 904K/Pdt.G/2014. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, kegunaan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis dalam arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi 

pengkajian konseptual disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang 

Hukum Agraria. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pengemban 

hukum secara teoritis untuk mengkaji kedudukan hak atas tanah. 

2. Kegunaan secara praktisnya hasil penelitian diharapkan memberikan 

pemahaman yang lebih kompherensif mengenai kedudukan hak atas tanah 

dan mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh, serta memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang 

diteliti. 

E. Kerangka Pemikiran 

Bersandar pada pernyataan Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi 

Kuno yang menyatakan, Ubi Societas Ibi Ius, bahwa dimana ada masyarakat 

disitu ada hukum.5 Yang selanjutnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum di 

dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

                                                             
5 Muhammad Fatahillah Akbar, “Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Di 

Indonesia Dalam Hubungannya Dengan United Nations Convention Against Corruption”, 2011, 

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 1. 
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1945.6 Sejatinya bahwa segala aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

harus berlandaskan aturan yang ada. Salah satu ciri dari tujuan hukum adalah 

untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu 

harus pula bersendikan pada keadilan dari masyarakat itu.7 

Dengan menggunakan stufenbau theory yang dikemukakan oleh Hans 

Kelsen, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis 

dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah 

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih 

tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, 

demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih 

lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm). 8 

Selanjutnya dengan memperhatikan tujuan hukum menurut aliran 

normatif-dogmatik, yang dipelopori oleh John Austin dan Van Kan bahwa aliran 

ini menganggap, pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan 

kepastian hukum dan melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum 

dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga 

tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian 

hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah 

menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin 

kepastiannya.9 

                                                             
6 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
7 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 

1989, hlm. 40-41. 
8 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 84. 
9 Ibid, hlm. 85 
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Demikian harus pula dipahami mengenai asas-asas hukum itu sendiri, 

yaitu asas lex posteriori derogat legi apriori yang berarti undang-undang yang 

lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.10 Bahwa UUPA 

sebagai payung hukum agraria di Indonesia yang secara fundamental telah 

mengubah struktur regulasi pertanahan dan mencabut aturan-aturan terdahulu 

sebelum UUPA diberlakukan.  

Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi 

atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban 

yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga memerlukan suatu 

aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk 

terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat 

dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat 

warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara 

tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki 

wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.11 

Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa penelitian ini membahas kepastian 

hak atas tanah yang berlaku yang berdasar pada UUPA sebagai payung hukum 

di bidang agraria. Secara filosofis, bahwa hukum agraria harus menjamin 

kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia serta memenuhi pula 

keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. 

                                                             
10 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia: Edisi 4, Yogyakarta: Liberty, 

2001, hlm. 26. 
11 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara 

Perdata, Surabaya: Kencana, 2009. 
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Perkataan agraria berasal dari bahasa Latin yaitu agrarius yang artinya 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tanah. Kata asalnya 

dari  bahasa Yunani Kuno atau Greek Purba, yaitu ager, dalam bahasa Belanda 

yaitu akker, yang artinya ladang atau tanah pertanian.12 Dalam bahasa Inggris, 

agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian.13 

Menurut KBBI, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga 

urusan pemilikan tanah.14 Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi 

permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti 

luas meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya. Pengertian tanah disini yang dimaksudkan bukan dalam pengertian 

fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak penguasaan atas 

tanah.15 

Berdasar pada pengaturan tanah yang berlaku di Indonesia, tepatnya pada 

tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 – 

TLNRI No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-

Undang Pokok Agraria atau UUPA. UUPA melaksanakan ketentuan Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu: “Atas dasar 

ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai 

                                                             
12 Bambang Eko Supriyadi, op.cit, hlm. 7. 
13 Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St Paul, Minn, 1983. 
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, (Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Balai Pustaka 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta) 
15 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 5. 
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yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat.” Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi 

pembentukan politik hukum dan Hukum Tanah Nasional yang berisi perintah 

kepada negara agar bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang 

diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.16 

UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, 

tidak memberlakukan lagi atau mencabut Hukum Tanah Kolonial, dan kedua, 

membangun Hukum Tanah Nasional. Boedi Harsono menyatakan bahwa dengan 

berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum 

agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan. Perubahan yang 

fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari 

maupun isinya.17 

Menurut Muchsin, kriteria yang digunakan  sebagai  dasar  bahwa  UUPA 

sebagai undang-undang pembaruan yang berkaitan dengan agraria, yaitu:18 

1. UUPA mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah 

Hindia Belanda; 

                                                             
16 Urip Santoso, Perolehan Hak atas Tanah, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 

1. 
17 Boedi Harsono, op.cit hlm. 1. 
18 Muchsin, Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya, Makalah 

Seminar Pertanahan Nasional 2002, STPN Yogyakarta, 16 Juli 2002, hlm. 9. 
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2. UUPA menempatkan negara bukan sebagai pemilik sumber daya agraria, 

melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat hanya berwenang 

menguasai sumber daya agraria; 

3. UUPA mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan Hukum Agraria, yaitu 

kesatuan di bidang hukum hak atas tanah, hak jaminan atas tanah, dan 

pendaftaran tanah serta menempatkan Hukum Adat sebagai dasar 

pembentukannya; 

4. UUPA menjamin kepastian hukum melalui penyelenggaraan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia; 

5. UUPA menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kerohanian bangsa 

yang dimuat dalam Konsiderans UUPA di bawah perkataan “berpendapat” 

huruf c, Penjelasan Umum angka 1 UUPA, dan pasal-pasal dalam UUPA. 

Untuk mengetahui hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA, maka harus 

merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa, 

(1)  Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) 

ialah: 

a) Hak milik 

b) Hak guna usaha 

c) Hak guna bangunan 

d) Hak pakai 

e) Hak sewa 

f) Hak membuka tanah 

g) Hak memungut hasil hutan 

h) Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. 

 



14 
 

Serta asas-asas pertanahan yang diatur di dalam UUPA, yaitu:19 

1. Asas Kenasionalan 

2. Asas pada Tingkatan Tertinggi Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan 

Alam yang terkandung di dalamnya Dikuasasi oleh Negara 

3. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan 

atas Persatuan Bangsa daripada Kepentingan Perseorangan atau Golongan 

4. Asas semua Hak atas Tanah mempunyai Fungsi Sosial 

5. Asas hanya Warga Negara Indonesia yang dapat Mempunyai Hak Milik 

atas Tanah 

6. Asas Persamaan bagi Setiap Warga Negara Indonesia 

7. Asas Tanah harus Dikerjakan atau Diusahakan secara Aktif oleh 

Pemiliknya sendiri dan Mencegah Cara-Cara yang Bersifat Pemerasan 

8. Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah secara Berencana 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian merupakan tata cara untuk mengetahui 

masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah 

penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis 

dekriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh yang menggambarkan 

                                                             
19 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 1 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum 

dan kemudian melihat penerapannya menyangkut dalam masalah penelitian 

ini yang kemudian untuk disusun dan menjelaskan kedudukan grondkaart 

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian 

hukum yang menggunakan sumber data sekunder.20 Pendeketan normatif 

dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang 

diteliti dengan sifat hukum yang normative yang meliputi asas, teori, 

sistematika dan sinkronisasi hukum.21  Pada penelitian ini penulis 

menjelaskan dan menganalisis kedudukan grondkaart setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

3. Sumber dan Jenis Data   

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan adalah 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan 

bahan penelitian dengan menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan, untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, 

pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat 

                                                             
20 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 

52. 
21 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: CV. Mandar Maju, 2013, hlm. 60 
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dengan pokok permasalahan.22 Dalam hal ini yang berkaitan dengan 

grondkaart agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi 

alam bentuk ketentuan formal. 

b. Studi Lapangan, yang   dilakukan   dalam   penelitian   ini   bersifat 

kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1) Observasi, yaitu teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  

dengan melihat dan mengkaji terhadap gejala-gejala yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

2) Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 

lisan guna mencapai keterangan tertentu.23 

c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, yaitu penelitian yang menelaah 

terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. 

4. Bahan Hukum 

Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh 

peneliti adalah: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkaitan 

dengan objek penelitian, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; 

                                                             
22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990, hlm. 97. 
23 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 95 



17 
 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai hubungan 

terhadap bahan primer serta dapat membantu menganalisa bahan hukum 

primer, seperti buku-buku tentang hukum, hasil karya ilmiah tentang 

hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus, ensiklopedi, jurnal dan indeks kumulatif. 

5. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang 

dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-

catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar 

yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban-

jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang 

dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang 

sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative, dilakukan 

secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti. Setelah data 

yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah peneliti 
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mengolah dan menganalisis data tersebut. Adapun analisis data tersebut 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menelaah data yang telah terkumpul, untuk kemudian diklasifikan sesuai 

dengan tujuan penelitian; 

b. Menafsirkan data-data yang telah dipilih dari fenomena yang diperoleh di 

lapangan; 

c. Menghubungkan  data  dengan   teori   yang   telah  dikemukakan   dalam 

kerangka pemikiran; dan 

d. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah. 

7. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

peneliti memilih lokasi penelitian sebagai berikut: 

a. Perpustakaan 

1) Perpustakaan PT. KAI 

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat 

3) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati 

4) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati 

b. Instansi 

1) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 


