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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai kedewasaan dan

kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka

pelayanan pertanahan, perlu adanya kejelasan dan keseragaman mengenai

batasan usia dewasa. Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

menyebutkan bahwa "Batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) Tahun".

Baru-baru ini kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan

Pertanahan Indonesia mengeluarkan produk berupa Surat Edaran

No.4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan

Pertanahan yang memberikan terobosan terkait dengan pelayanan Pertanahan.

Dalam hal pelayanan Pertanahan, diatur bahwa batasan usia dewasa adalah 18

tahun atau sudah menikah.

Ketentuan usia dewasa di Indonesia diatur lewat beberapa peraturan

perundang-undangan. Pengaturan usia dewasa pada peraturan perundang-

undangan tertentu diatur untuk menentukan suatu tindakan hukum

tertentu berdasarkan undang-undang yang dimaksud, misalnya :

a. terkait dengan perjanjian ketenagakerjaan, yang menjadi acuan usia

dewasa adalah 18 tahun (Pasal 1 angka 26 UU No.13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan);

b. undang-undang perkawinan yang mengatur usia dewasa yang dapat

melangsungkan perkawinan sah di Indonesia, untuk pria 19 tahun, dan
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untuk wanita 16 tahun. (pasal 7 UU nomor 1/1974 tentang

Perkawinan)

c. terkait dengan pembuatan wasiat, sesuai dengan ketentuan pasal 897

KUHPerdata, cakap hukum bila telah berusia 18 tahun;

d. terkait khusus dengan pelayanan pertanahan termasuk didalamnya

balik nama sertifikat, maka sesuai SE Menteri Agraria/Kepala BPN

No.4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam

Rangka Pelayanan Pertanahan, maka yang dapat bertindak cakap

hukum adalah usia 18 tahun (butir 7 SE);

e. Begitu pula dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimaksud,

pada Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa orang yang

dapat menghadap kepada notaris disyaratkan menjadi 2 (Undang –

Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 39), yaitu :

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah; dan

2. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Dua syarat diatas mengandung arti bahwa selain orang yang berusia

18 tahun maka yang dapat menghadap notaris harus cakap dalam

melakukan tindakan hukum.

Cakap melakukan tindakan hukum dalam hal melakukan tindakan

penjaminan tidak diatur pada Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dimaksud diatas. Oleh karena

itu, kembali kepada definisi perbuatan hukum dalam arti luas dan perbuatan

hukum tertentu (yang diatur oleh peraturan tertentu), maka dapat diartikan
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bahwa perbuatan menjaminkan perlu mengacu pada kecakapan berindak yang

diatur oleh KUHPerdata (sebagai undang-undang yang menjadi dasar hukum

bagi perikatan/perjanjian kredit) khususnya pada Pasal 330, Pasal 1320, dan

Buku III KUHPerdata.

Dengan kata lain, perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah

perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan hak dan

kewajiban antara pihak yang melakukannya serta mempunyai akibat hukum

dalam hal pelayanan pertanahan, yakni seperti jual beli tanah, pendaftaran

tanah, dan sebagainya.

Setiap orang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan

hukum, namun dalam melakukan perbuatan hukum harus dianggap cakap

untuk melakukan perbuatan hukum itu, tidak terkecuali dalam hal

pensertifikatan tanah. Sertifikat tanah memberikan jaminan kepastian hukum

mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.1

Berikut adalah contoh jual beli tanah antara pihak yang belum cakap

melakukan suatu perikatan (Usia 18 tahun) dengan pihak yang sudah cakap

untuk melakukan suatu perikatan sebelum diterbitkannya Surat Edaran No. 4

/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan

Pertanahan :

Pada tahun 2011, terjadi jual beli tanah seluas 2.425 m2 di Jalan Berangas
Barat Rt. 05 Rw. 02, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
Kalimantan Selatan, antara Hadi Wiryawan dan H. Syaefullah. Tanah
tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Hadi Wiryawan. Akan
tetapi, perjanjian jual beli tersebut akhirnya dibatalkan, karena pada saat
itu Hadi Wiryawan masih berusia 18 tahun. Sebab sesuai dengan

1 Urip Santoso. 2013. Hukum Agraria Kajian Komperhesif. Jakarta. Kencana. Hlm 277.
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ketentuan di dalam KUHPdt, batas usia dewasa seseorang adalah 21
tahun. Sehingga pada saat itu Hadi Wiryawan masih dianggap belum
dewasa dan belum cakap melakukan suatu perikatan (Pasal 1320 dan
Pasal 1330 KUHPdt). Perjanjian jual beli tanah tersebut baru dilanjutkan
dan di sahkan pada tahun 2014, ketika Hadi Wiryawan sudah berusia
genap 21 tahun.2

Seseorang dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah apabila

dianggap dewasa menurut hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

perdata (KUHPerdata atau BW) yaitu batas usia dewasa adalah 21 tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan batas

usia dewasa seseorang adalah 18 tahun. Selanjutnya di dalam Undang-Undang

No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris batas usia dewasa seseorang juga 18

tahun.

Dalam perjanjian, terdapat syarat agar perjanjian dapat dikatakan sah.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar

suatu perjanjian sah, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

3. Mengenai suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena

mengenai orang-orang atau subyek-subyek yang mengadakan perjanjian.

Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena

mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang

dilakukan tersebut.

2 Wawancara dengan H. Syaefullah.
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Sepakat maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian

telah sepakat satu sama lain, atau telah ada persesuaian kehendak, atau saling

menyetujui kehendak dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian,

yang isi daripada perjanjian tersebut benar-benar lahir dari kedua belah pihak

dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum

secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh

suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan

kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat

perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata

ialah :

1. Orang-orang yang belum dewasa.

2. Mereka yang berada di bawah pengampuan.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-

Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-

Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Pada era sekarang ini masyarakat semakin sadar akan hukum. Sehingga

tidak jarang masyarakat mulai melakukan perbuatan yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Seperti contoh dengan mendaftarkan tanah supaya

dapat dijadikan pembuktian yang sah dikemudian hari apabila terjadi sengketa.

Terdapat syarat-syarat tertentu dalam mengajukan permohonan pendaftaran

tanah. Salah satunya adalah kedewasaan atau cakap dalam melakukan

perbuatan hukum.
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Untuk bertindak di hadapan Notaris (untuk penghadap dan saksi akta),

Pasal 39 dan 40 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disingkat UUJN) telah memberikan batas umur, yaitu 18 tahun.

Batasan umur menghadap Notaris atau bertindak di hadapan Notaris tersebut

mempunyai akibat hukum yang rumit, karena setiap instansi menerapkan batas

umur sendiri. Seperti contoh, jika seseorang telah memiliki hak atas tanah yang

diperoleh dari hibah, jual beli dan pewarisan. Ketika usianya 18 (delapan belas)

tahun, seseorang tersebut datang menghadap Notaris dengan maksud untuk

mendaftarkan tanah tersebut karena suatu hal disepakati untuk terlebih dahulu

membuat akta jual beli. Sesuai aturan hukum untuk menghadap Notaris yang

bersangkutan telah memenuhi syarat untuk bertindak di hadapan Notaris.

Kemudian pembeli menindaklanjutinya dengan Akta Jual-beli di hadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan kedua akta tersebut.

Dalam hal jual beli tanah, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan,

yaitu penjual dan pembeli. Untuk penjual terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam melakukan hal tersebut, tetapi jika pemegang hak atas

tanah tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, maka yang berhak menjual

tanah itu adalah semua pemegang hak itu secara bersama-sama, tidak boleh

hanya seseorang saja yang bertindak sebagai penjual. Jual beli tanah yang

dilakukan oleh orang yang tidak berhak adalah batal demi hukum, artinya

bahwa semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Dalam hal

demikian, maka kepentingan pembeli sangat dirugikan.
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Hal kedua adalah apakah penjual berwenang untuk menjual mungkin

terjadi bahwa seseorang berhak atas suatu hak atas tanah, akan tetapi orang

tersebut tidak berwenang menjualnya jika tidak dipenuhinya syarat tertentu.

Misalnya tanah tersebut milik anak di bawah umur atau milik seseorang yang

berada di bawah pengampuan. Jika suatu jual beli tanah dilakukan tetapi

ternyata yang menjual tidak berwenang menjual atau si pembeli tidak berhak

membeli, maka akibatnya jual beli tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan, lagipula Kantor Pendaftaran Tanah akan menolak

pendaftaran jual beli itu.3

Adapun yang dimaksud dengan layanan pertanahan secara garis besar

adalah seperti berikut4 :

1. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk objek tanah yang belum didaftarkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah atau PP 24/1997. Pendaftaran tanah untuk pertama

kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan

pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan

pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah

untuk pertama kali secara serentak yang meliputi semua objek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 PP 24/1997).

Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan

3 Effendi Perangin. 1987. Praktek Jual Beli Tanah. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 4.
4 Layanan Pertanahan. 2012. Kelompok Layanan Pertanahan. http://site.bpn.go.id. Diakses :

Pukul 22.42 WIB, Tanggal 7 April 2015.



8

pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu beberapa

objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP

24/1997).

2. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah adalah Kegiatan ini

adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan

data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, daftar

surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan

yang terjadi kemudian (Pasal 1 angka 12 PP 24/1997). Berdasarkan

Pasal 36 PP 24/1997, pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan

apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek

pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan fisik terjadi kalau

diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang

tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya

jika diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah

yang sudah didaftar.

3. Pelayanan Pencatatan Dan Informasi Pertanahan adalah Salah satu

tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan

menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu

data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang sudah dinilai

cukup untuk dibukukan tetap dibukukan walaupun ada data yang

masih harus dilengkapi atau ada keberatan dari pihak lain mengenai

data itu. Dengan demikian setiap data fisik dan data yuridis mengenai
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bidang tanah itu, termasuk adanya sengketa mengenai data itu,

semuanya tercatat.

4. Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah adalah

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak

yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat

ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak

sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,

berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak

atas tanah yang berbatasan.

5. Pelayanan Pengaturan Dan Penataan Pertanahan serta Pengelolaan

Pengaduan.

Terdapat perbandingan ketentuan mengenai pelayanan pertanahan

sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang /

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/Se/I/2015 Tentang Batasan Usia

Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, yakni sebagai berikut :

TABEL 1.

Perbandingan Ketentuan Mengenai Pelayanan Pertanahan Sebelum dan Setelah
Terbitnya SE Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 4/Se/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa
Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

No. Sebelum Terbitnya SE Setelah Terbitnya SE
1. Usia dewasa seseorang adalah 21

tahun atau sudah kawin.
(Mengikuti ketentuan di dalam

Usia dewasa seseorang adalah 18
tahun atau sudah kawin.
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KUHPdt).
2. Sehingga untuk dapat melakukan

perbuatan hukum seperti
pengajuan permohonan
pendaftaran tanah harus sudah
berusia 21 tahun atau sudah kawin

Bagi seseorang yang sudah berusia
18 tahun dapat melakukan
perbuatan hukum dalam ruang
lingkup pelayanan pertanahan.

3. Bagi Pemohon pendaftaran Tanah
yang belum berusia 21 (dua puluh
satu) tahun maka akan dimintakan
penetapan wali dari Pengadilan
Negeri.

4. Sedangkan bagi pemohon yang
belum berumur 21 (dua puluh
satu) tahun dan masih mempunyai
orang tua yang utuh maka secara
otomatis anak yang belum
dianggap dewasa tersebut masih
berada di bawah kekuasaan orang
tuanya, sehingga tidak perlu
meminta penetapan wali dari
Pengadilan Negeri.

Dalam surat edaran ini tidak dijelaskan perbuatan hukum apa saja yang

dapat dilakukan oleh orang yang disebut dewasa yaitu orang yang berusia

paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Selain itu, dikarenakan Surat Edaran

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

4/Se/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan

Pertanahan ini baru diterbitkan, maka perlu diketahui bagaimana

pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian yang akan ditulis dalam sebuah judul skripsi dengan

judul : “PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG KEDEWASAAN

SESEORANG DALAM PELAYANAN PERTANAHAN SETELAH

TERBITNYA SE MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 4/SE/I/2015 (Studi di Kantor

Pertanahan Kota Malang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan

pertanahan di dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 4 /SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa

Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan ?

2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan tentang kedewasaan seseorang dalam

pelayanan pertanahan setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Agraria dan

Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/SE/I/2015 Tentang

Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum dalam

rangka pelayanan pertanahan di dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan

Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 /SE/I/2015 Tentang

Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tentang kedewasaan seseorang

dalam pelayanan pertanahan setelah terbitnya surat edaran Menteri Agraria

dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/SE/I/2015

Tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis,

dengan memberikan sebuah wawasan baru atau memberikan gambaran

yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh

terhadap ilmu hukum, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang

bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang, khususnya yang

berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tentang kedewasaan seseorang

dalam pelayanan pertanahan setelah terbitnya surat edaran Menteri

Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

4/SE/I/2015 Tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan

Pertanahan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu

sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana

pelaksanaan ketentuan tentang kedewasaan seseorang dalam pelayanan

pertanahan setelah terbitnya surat edaran Menteri Agraria dan Tata

Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/SE/I/2015 Tentang

Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan teori berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat, serta sebagai syarat akademis untuk

mendapat gelar sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum.

b. Bagi Penegak Hukum

Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan

menjadi sebuah informasi kepada para penegak hukum. Menyajikan

bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam

bidang pelayanan pertanahan, terlebih kepada instansi pemerintahan yang

bergerak di bidang pelayanan pertanahan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pemahaman hukum bagi

masyarakat terutama tentang pelaksanaan ketentuan tentang kedewasaan

seseorang dalam pelayanan pertanahan setelah terbitnya surat edaran

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 4/SE/I/2015 Tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan

Pertanahan.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, untuk memberikan kebenaran dari penulisan

maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, karena metode penelitian

sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam
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pelaksanaan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk menghasilkan

jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan,

dengan menggunakan metode-metode tertentu. Adapun metode yang

digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara

yuridis sosiologis, yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori

hukum serta dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.5

Penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam

kesehariannya (law in action).6

Dengan metode pendekatan ini pendekatan masalah dilakukan dengan

cara menggali keterangan dari berbagai pihak terkait sebagai kajian dalam

proses pembahasan dengan membandingkan teori dan kenyataan yang

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta dikaitkan dengan

teori-teori hukum dan dengan melihat kenyataan yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah di  Kantor

Pertanahan Kota Malang yang beralamat di Jl. Danau Jonge I No. 1 Malang

5 Bambang Waluyo, 2007, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6.
6Mohammad Nazir. 2011. Metode Penelitian. Bogor. Penerbit. Ghalia Indo. Hal. 53.
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dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Terusan

Kawi No. 10 Malang.

Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena Kantor

Pertanahan merupakan Instansi / Lembaga yang terkait dan berwenang atas

pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Penulis memilih untuk

melakukan penelitian di Kantor Pertanahan di wilayah Kota Malang dan

Kabupaten Malang untuk mengetahui apakah di Kantor Pertanahan baik di

Kota Malang maupun di Kabupaten Malang telah melaksanakan /

mengimplementasikan pelayanan pertanahan berdasarkan Surat Edaran

Menteri Agraria No.4/SE/I/2015 Tentang Batas Usia Dewasa Dalam

Rangka Pelayanan Pertanahan.

3. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat

memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun  pengambilan data yang

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi,

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama /

pertama.7 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden

dan observasi.

7 Fakultas Hukum UMM, Pedoman Penilisan Hukum, 2012, halaman 18.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis,

file, rekaman, informasi, pendapat dan lain – lain yang diperoleh dari

sember kedua.8 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data yang dihimpun dengan cara studi kepustakaan, studi

dokumentasi, dan penelusuran internet  yang  terkait dengan skripsi ini.

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratutan Dasar

Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2043).

2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

8 Ibid.
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5) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5491).

c. Data Tersier

Jenis data mengenai pengertian baku bahan hukum yang dapat

menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh

dari Ensiklopedia, Kamus, Grossary dan lain-lain.9

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara :

a. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini digunakanlah teknik wawancara langsung

terhadap responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah

dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah (directive

interview).10 Wawancara ini dilaksanakan dengan sistem terbuka,

9 Ibid.
10 Ronny Haninjto Soemitro, 1999, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, Halaman 57.
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sehingga jika ada pertanyaan yang belum dicantumkan dalam daftar

pertanyaan dapat langsung ditanyakan. Adapun responden dalam

penelitian ini adalah :

a) Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Malang.

b) Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau

objek dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah

fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan

untuk melanjutkan suatu penelitian.11

2) Teknik Pengumpulan Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan-

bahan literatur yaitu Undang-Undang dan Peraturan- Peraturan, studi

dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait

dengan cara mencatat  atau meringkas dokumen-dokumen, serta

penelusuran situs-situs internet yang berhubungan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif

kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif ialah peneliti

memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan

11 Wikipedia. Pengamatan. http://www.wikipedia.org. Diakses pukul 19.00 WIB, Tanggal
25 April 2015.
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permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut,

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam

pemahaman dan interpretasi data.12

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini menyajikan empat bab yang

terdiri dari sub-sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam

penulisannya, bagi pembaca dan penguji agar mudah dalam memahaminya.

Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum di dalam memahami

penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah,

identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-

teori hukum yang dapat mendukung peneliti dalam membahas dan menjawab

rumusan masalah terkait dengan pelaksanaan ketentuan tentang kedewasaan

seseorang dalam pelayanan pertanahan setelah terbitnya Surat Edaran Menteri

12 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, Halaman 172.
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Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/SE/I/2015

Tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi penulis menjawab, menguraikan dan menganalisa secara

rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang

diteliti yaitu berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan tentang kedewasaan

seseorang dalam pelayanan pertanahan setelah terbitnya Surat Edaran Menteri

Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/SE/I/2015

Tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV berisi kesimpulan-kesimpulan, ini merupakan kristalisasi

hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis

terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni pelaksanaan ketentuan

tentang kedewasaan seseorang dalam pelayanan pertanahan setelah terbitnya

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan

Nasional  No. 4/SE/I/2015 Tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka

Pelayanan Pertanahan.


