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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan hal yang sangat komplek karena menyangkut banyak 

segi kehidupan masyarakat. Setiap orang hidup membutuhkan tanah, baik sebagai 

tempat tinggal maupun tempat usaha. Makin meningkat jumlah penduduk, makin 

meningkat pula kebutuhan atas tanah, padahal luas wilayah negara adalah tetap 

atau terbatas. 

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah 

pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang 

dikehendaki oleh hukum. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan 

yang terjadi di masyarakat, seperti kasus sengketa pertanahan yang terjadi 

dipedesaan karena tidak adanya kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas 

tanah. 

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, berfungsi sebagai tempat 

bermukim maupun untuk kegiatan usaha (faktor produksi) dan karena itu perlu 

diciptakan suatu kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah maupun 

bagi masyarakat umum, melalui suatu proses pencatatan secara sistematis atas 

setiap bidang tanah baik mengenai data fisik maupun data yuridis, dan kegiatan 

semacam ini dikenal dengan sebutan pendaftaran tanah. 

Di samping itu, pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan 

informasi pada abad ke 20 (dua puluh), dan umumnya sulit diikuti sektor hukum 

telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai 
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memutuskan perhatianya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat 

di mana hukum tersebut diterapkan. Namun masalah kesadaran hukum 

masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu 

hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. 

Bila membicakan efektivitas hukum dan masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti 

mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, 

berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.
1
Efektivitas hukum 

merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan 

tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas 

Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, 

maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum dibidang pertanahan. 

Tanah makin lama, makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti 

jual beli tanah, dan tanah sebagai jaminan kredit di Bank.
2
 Akibat adanya 

persengketaan di bidang pertananahan dapat menimbulkan konflik konflik yang 

berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa, bahkan sampai kepada 

ahli warisnya, yang dapat menimbulkan banyak korban.  

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan adanya 

jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Untuk 

mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka 

masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah 

                                                             
1
  Zainudin Ali. 2009.Sosiologi Hukum.Jakarta. Sinar Grafika.Hal 62 

2 Adrian Sutedi.2011.Sertifikat Hak Atas Tanah,cetakan pertama .Jakarta. Sinar Grafika.,hal .v 
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yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas 

tanah. Kepastian hukum yang menjadi tujuan pendaftaran tanah harus diwujudkan 

dari penyelenggaraan pendaftaran hak milik berdasarkan peraturan perundangan 

yang ada. 

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA ) menyatakan 

bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia dari 

Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan 

merupakan kekayaan nasional. Pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa beserta 

segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai 

sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut di ketahui bahwa kemakmuran 

masyarakat yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan 

ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Dalam era reformasi, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan salah 

satunya diukur dari penyelenggaraan pelayanan yang baik oleh instansi atau unit 

pemberi layanan. Terlebih lagi pelayanan di bidang pertanahan, karena tanah 

mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat sentral dan bersifat strategis di 

dalam aspek ekonomi dan aspek sosial. Dalam aspek ekonomi, tanah dapat 

memberikan kesejahteraan berupa pendapatan melalui transaksi jual beli, sewa 
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menyewa, dan jaminan hak tanggungan, dan sebagainya.
3
 Dalam aspek sosial, 

tanah merupakan cerminan kewibawaan dan status sosial pemiliknya, artinya 

makin banyak dan luas tanah yang dimiliki, makin tinggi statusnya dalam 

masyarakat. 

Menurut Effendi Bahtiar, negara selaku badan penguasa dapat mengatur 

bermacam- macam hak-hak atas tanah seperti yang disebutkan dalam Pasal 

16 ayat (1) UUPA. Pemberian beberapa macam hak atas tanah baik kepada 

perorangan maupun badan hukum, disamping memberikan wewenang untuk 

mengelola tanah tersebut sesuai dengan hak yang dipegangnya dan sepanjang 

tidak bertentangan dengan pembatasan yang berlaku itu, juga membebankan 

kewajiban kepada pemegang hak tersebut untuk mendaftarkan hak atas 

tanahnya dalam rangka menuju kepastian hukum.
4
 

 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, kebutuhan penguasaan dan 

penggunaan tanah pada umumnya termasuk untuk kepentingan pembangunan 

sangat besar. Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat membutuhkan 

tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini berarti semakin banyak 

dibutuhkan kesediannya tanah, dan karena tanah merupakan sumber daya alam 

yang terbatas, mengingat besarnya peranan hak-hak atas tanah, keadaan ini 

menyebabkan semakin meningkatnya nilai ekonomis tanah. Masalah-masalah 

yang berkaitan dengan tanah dari hari ke hari menunjukkan kecenderungan 

semakin kompleks. Hal ini dapat dimaklumi sebagai konsekuensi logis dari suatu 

proses pembangunan yang terus meningkat, disamping makin beragamnya 

berbagai kepentingan masyarakat dan berbagai sektor yang memerlukan 

tersedianya tanah. 

                                                             
3
 Adrian Sutedi.2007 Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan Ketiga, Jakarta 

.Sinar Grafika. hal 179 
4 Effendi Bahtiar.1993.,Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Bandung.Alumni,. hal 5. 



5 
 

Benturan-benturan kepentingan yang mengakibatkan sengketa di bidang 

pertanahan dalam masyarakat baik antar perorangan, perorangan dengan 

pemerintah maupun antar lintas sektoral akan berlangsung terus sejalan dengan 

frekuensi kebutuhan akan tanah. Konflik-konflik pertanahan yang sering terjadi 

saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah.  

Hak-hak atas tanah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, 

semakin maju masyarakat, semakin padat penduduknya, akan menambah lagi 

pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah itu  bagi pemiliknya. Guna terciptanya 

kepastian hukum hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan 

pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sangat penting bagi para 

pemegang hak atas tanah, demi terjaminnya kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan - 

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Ketentuan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban pemerintah 

untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Masalah pendaftaran 

tanah ini telah diatur oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, memberikan batasan dan ketentuan khusus 

mengenai Pendaftaran Tanah tersebut. 

Pasal 19 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Pokok Agraria, telah mengamanatkan bahwa “ untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan 
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Pemerintah “. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961), yang kemudian ditindak lanjuti dengan 

Peraturan Menteri Negara Agraria / Keapala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. 

Pemerintah mempunyai wewenang mengatur penggunaan tanah dan 

selanjutnya menunjuk sebuah instansi atau badan yang berwenang untuk itu. 

Dalam hal pendaftaran tanah, pemerintah menunjuk Badan Pertanahan Nasional 

untuk melaksanakannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa : Pendaftaran Tanah 

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya di dalam Pasal 6 

ayat ( 2 ) disebutkan : 

“Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan 

dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pejabat lain yang 

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut 

Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Perundang- Undangan yang 

bersangkutan”. 

 

Demikian pula di dalam Pasal 7 peraturan ini disebutkan : 

1. PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan 

diberhentikan oleh menteri; 

2. Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri menunjuk 

PPAT Sementara ; 

3. Peraturan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan pemerintah tersendiri. 

 

Pada tanggal 5 Maret 1998 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan 

Pemerintah ini pada hakekatnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang 
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dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, 

tertanggal 8 Juli 1998.
5
 

Dalam pengelolaan di bidang pertanahan di Indonesia, terutama dalam 

kegiatan pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ), merupakan 

pejabat umum yang menjadi mitra instansi BPN guna membantu menguatkan  

atau mengukuhkan setiap perbuatan hukum atas bidang tanah yang dilakukan oleh 

subyek hak yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta otentik. 

Menurut Supriadi, Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh 

mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam berbagai ilmu bisnis, kegiatan dibidang perbankan, 

pertanahan, kegiatan sosial dan lain lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis 

berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya 

tuntutan dan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, 

baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik 

ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan 

sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.
6
 

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, 

ditentukan : Pejabat Pembuat Akta Tanah , selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun. 

Selanjutnya Pasal 5 ayat ( 3 ) huruf a menyebutkan : 

“ Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah 

yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat 

                                                             
5
 Ali Achmad Chomzah.2002.Hukum Agraria ( Pertanahan Indonesia)  Jilid 2.Jakarta.Prestasi 

Pustaka Publisher.hal 66 
6 Supriadi.2009.Hukum Agraria.cetakan ketiga, Jakart. Sinar Grafika.hal 170 
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tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat dibawah ini sebagai Pejabat 

Sementara atau PPAT Khusus ” :  

(a). Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang 

belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara. 

 

PPAT Sementara adalah Pejabat Pemeritah yang ditunjuk karena 

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di 

daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Dalam melayani masyarakat dalam 

bidang pendaftaran tanah yang penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka 

fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, 

untuk wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, camat perlu ditunjuk sebagai 

pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut. Yang dimaksud dengan daerah yang 

belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah formasi yang ditetapkan 

menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Di 

daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk 

pengangkatan PPAT baru, maka camat yang baru tidak lagi ditunjuk sebagai 

PPAT- Sementara. 

Seperti diketahui, peran PPAT Sementara sangat besar, terutama pada 

daerah-daerah yang masih sedikit jumlah PPAT Notaris, terutama di Kabupaten 

Malang. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat desa - desa terpencil yang, 

daerahnya sangat luas dan masih kurangnya jumlah pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Dengan adanya camat sebagai Pejabat Pembuat Akta (PPAT) Sementara 

di daerah kecamatan, maka hal ini sangat memudahkan dan mengurangi biaya 

yang besar yang akan dikeluarkan oleh masyarakat pada saat akan melakukan 

peralihan hak atau mendaftarkan tanahnya. 
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Jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten 

Malang masih dirasakan kurang mengingat luasnya dan tersebarnya daerah-daerah 

tersebut. Oleh karena itu, demi tercapainya pemerataan kepastian hukum di 

bidang agraria khususnya pendaftaran tanah, sekali lagi peran camat masih sangat 

dibutuhkan. Maka dari itu pengetahuan dan pendidikan camat sebagai PPAT harus 

ditingkatkan. 

Dari uraian diatas, maka penulis dalam penulisan skripsi ini mengambil 

judul :  

 “ EFEKTIFITAS PASAL 5 AYAT 3 HURUF (a) PP NOMOR 37 

TAHUN 1998 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 

(PPAT) MENGENAI PELAYANAN PADA MASYARAKAT DALAM 

PEMBUATAN AKTA PPAT DI DAERAH YANG BELUM CUKUP 

TERDAPAT PPAT ( studi di Kecamatan Jabung Kabuputen Malang) ”. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana efektivitas pasal 5 ayat 3 (a) PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang  

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai pelayanan pada  masyarakat 

dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT ? 

C. Tujuan Penulisan  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pasal 5 ayat 3 (a) PP 

Nomor 37 Tahun 1998 yang dalam pembahasan penulisan skripsi ini penulis 

mengkorelasikan dengan 5 (lima) faktor efektivitas itu sendiri antara lain 

faktor norma hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor 

masyarakat dan faktor kebudayaan dalam pelayanan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT)  dan pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup 

terdapat PPAT. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi 

dan dunia pendidikan pada umumnya, bagi pengembangan ilmu hukum. 

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan 

pelayanan masyarakat dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Camat. 

E. Kegunaan Penelitian 

Bagi masyarakat, Sebagai bahan informasi yang berguna mengenai  wujud 

pelayanan camat dalam pembuatan akta dan jenis akta apa saja yang dapat 

dikeluarkan oleh PPAT – Camat. 

F. Metode Penelitian 

Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan Sedangkan penelitian adalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai 

menyusun laporan. 

Untuk mempertajam dari penelitian ini maka metode penelitian 

merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian, oleh karena 

penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan 

sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau 

gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia dengan mempergunakan prosedur 

kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

F.1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
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yuridis empiris mengenai efektifitas pasal 5 ayat 3 (a) PP Nomor 37 Tahun 1998 

tentang PPAT mengenai pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 

pembuatan akta dalam hal ini dilakukan oleh camat di daerah yang belum cukup 

terdapat PPAT di Kecamatan Jabung. Efektivitas hukum dalam tindakan atau 

realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah 

hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui 

apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, 

sehingga sesuai dengan tujuanya atau  tidak.
 

F.2. Lokasi Penelitian 

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, penulis 

memilih lokasi penelitian di kantor Kecamatan Desa Sukolilo Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang dengan bahan pertimbangan bahwa di wilayah kecamatan 

Jabung sering terjadi proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh camat. 

Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta tanah 

semakin meningkat, sedangkan di Kecamatan Jabung belum terdapat PPAT. Jarak 

antara kecamatan satu menuju kecamatan lain juga jauh. Hal yang lain juga 

dipengaruhi oleh prespektif masyarakat dimana dalam pengurusan peralihan hak 

atas tanah yang dibuat oleh camat lebih murah di banding PPAT. Jadi peran camat 

sangat dibutuhkan dalam pembuat akta. 

F.3. Jenis Data 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum yuridis empiris sehingga penulis menggunakan metode 

pengumpulan data primer dan data sekunder. 
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a. Data Primer ( primary data / basic data )  

Data primer merupakan data langsung dari sumber pertama dan peroleh 

dengan cara langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian di 

lapangan yaitu perilaku masyarakat.
7
 Sedangkan yang menjadi data primer adalah 

data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari wawancara dan 

observasi dengan responden, yaitu camat, kepala desa, dan masyarakat mengenai 

mekanisme pelaksanaan pelayanan pada masyarakat dalam pembuatan akta PPAT 

yang dilakukan oleh PPAT- Sementara serta jenis akta apa saja yang dibutuhkan 

oleh masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. 

b. Data Sekunder ( secondary data )  

Data Sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku - buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 

misalnya : 

1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Pokok Agraria (UUPA) ; 

2. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

3. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT); 

4. Literatur – literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas. 

 

c. Data Tersier 

Bahan bahan hukum yang dipakai penulis sebagai data tersier sebagai 

bahan hukum yang bisa digunakan untuk memberikan penjelasan – penjelasan 

                                                             
7  Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji.1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat.Jakarta.Raja Grafindo. hal 12 
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terhadap data primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum dan politik, 

serta ensiklopedia. 

F.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data di lakukan dengan dua cara yaitu : Studi 

Lapang dan Studi kepustakaan. 

1. Studi lapangan ( Field Research ) 

a. Wawancara / Interview 

 

Untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pelayananan pada masyarakat dalam pembuatan Akta PPAT yang dilakukan oleh 

camat, maka pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara 

secara langsung dengan pihak pihak terkait yaitu camat dan masyarakat di 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Wawancara terstruktur dilakukan dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, 

sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa 

berpedoman pada daftar pertanyaan. Bahan diharapkan berkembang sesuai 

jawaban dari yang diwawancari dan situasi pada saat itu. 

b. Observasi 

 

Dalam hal ini penulis berusaha mengambil data langsung dari kantor 

Kecamatan Jabung mengenai pelaksanaan pelayanan pada masyarakat dalam 

pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT yaitu di 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. 

c. Studi Pustaka ( Library Research ) 

 

Studi pustaka di peroleh dari literarur- literarur yang berhubungan 

dengan teori efektifitas hukum. 
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F.5. Teknik Analisa Data 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi efektifitas pelayanan pada masyarakat dalam 

pembuatan akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT, yaitu 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Faktor- faktor tersebut saling berkaitan 

erat,  karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu dan menjadi tolak ukur 

dari efektivitas hukum. Faktor- faktor tersebut antara lain : 

1. Faktor norma hukum yaitu Peraturan Perundang- Undangan yang 

berkaitan dengan PPAT-Sementara (camat); 

2. Faktor penegak hukum yaitu camat; 

3. Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan 

hukum; 

4. Faktor masyarakat itu sendiri. 

5. Faktor Kebudayaan 

 

Apabila semua faktor itu telah terpenuhi maka keadilan dalam 

masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya. Karena seperti diketahui bahwa keadilan 

adalah tujuan utama dari penerapan hukum. Berarti dengan adanya keadilan 

hukum itu bisa diterima oleh masyarakat umum dan barulah efektivitas hukum itu 

terwujud. 

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu 

penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. Dan menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan 

efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas 

permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.
8
 

 

 

 

 

                                                             
8 Zainuddin Ali. 2009.  Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafik. Jakarta. hal.176 
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G.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 ( empat ) bab dan 

masing masing bab terdiri dari sub-sub bab, dengan tujuan agar menghasilkan 

suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, 

adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, permasalahan yang mendasari pemilihan judul penelitian, tujuan, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang didalamnya penulis menyajikan dan menyampaikan 

teori yang berumber dari perundang undangan yang berkaitan dengan PPAT yang 

mendukung penulisan skripsi ini. Landasan teori diperlukan untuk menguraikan 

atau menjelaskan gambaran yang lebih tajam terhadap variabel- variabel terhadap 

penulisan skripsi ini. Tinjauan pustaka ini meliputi, pengertian hak atas tanah, 

pengertian PPAT, macam- macam Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tugas 

dan kewenangan PPAT, kewajiban dan larangan PPAT dan sarana- prasarana 

yang mendukung pelaksanaan kinerja PPAT. 

BAB III : HASIL PENELETIAN dan PEMBAHASAN 

Merupakan bab, dimana penulis akan memaparkan dan menguraikan 

tentang data- data hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang telah 

dirumuskam dalam bab pendahuluan. Data- data yang terkumpul akan langsung 

dianalisa dengan metode analisis yang telah dipaparkan dalam bab pendahuluan. 



16 
 

Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan permasalahan Kesenjangan 

antara das sollen dan das sein dengan melihat berbagai faktor- faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pasal 5 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 tentang PPAT. 

BAB 1V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini yang 

berisikan suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab bab 

sebelumnya serta berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan 

yang diangkat dalam penulisan hukum ini diharapkan akan menjadi masukan yang 

bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


