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ABSTRAK 

Praktek penggunaan Letter C sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah dalam 

perkara perdata masih ditemukan dimasyarakat. Letter C adalah surat pajak hasil bumi / 

verponding yang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria memang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun setelah diberlakukannya 

UUPA Letter C tidak lagi menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi hanya sebagai surat 

keterangan objek atas tanah. Seperti yang terjadi pada perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2014/Pn. 

Png. Dimana pada perkara tersebut, Penggugat hendak melakukan proses sertifikasi atas tanah 

miliknya namun terkejut mendapati tanah tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh 

Tergugat. Tanah tersebut adalah warisan dari ayah Penggugat (Misrati) yang belum didaftarkan 

dan masih menggunakan surat Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan kasus ini 

penggugat mengajukan Letter C sebagai alat bukti di muka persidangan yang menunjukkan 

kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini ingin menjawab permasalahan tentang bagaimana 

kekuatan pembuktian dari alat bukti surat Letter C dalam perkara perdata dan bagaimana 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan surat Letter C dalam sengketa kepemilikan tanah 

perkara Nomor 33/Pdt.G/2014/Pn. Png. 

Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai Bagaimana kekuatan pembuktian surat 

Letter C dalam proses pembuktian perkara perdata pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png 

dan Bagaimana kepastian hukum terhadap pemegang surat Letter C menurut Putusan Nomor 

33/Pdt.G/2014/PN.Png. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara 

yuridis normatif didukung dengan wawancara, dimana metode tersebut untuk mengkaji masalah-

masalah yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum serta beberapa kajian para ahli terhadap 

ilmu pengetahuan.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa surat Letter C tidak dapat 

dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah apabila tidak disertai bukti lainnya. Kekuatan 

pembuktian surat Letter C yang diajukan dipersidangan memiliki kekuatan sempurna seperti akta 

autentik. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sengketa kepemilikan tanah ini didasari 

dengan putusan perdata yang membuktikan sertipikat yang ada cacat sehingga batal demi hukum 

karena diterbitkan dengan cara perbuatan melawan hukum.  

Kata Kunci : Kekuatan, Alat Bukti, Surat Letter C. 
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ABSTRACK 

 

 The practice of using letter C as proof of ownership of a plot of land in civil cases is 

still found in the community. Letter C is a tax letter for agricultural products which before the 

enactment of the Basic Agrarian Law was indeed proof of ownership of land rights. However, 

after the enactment of the UUPA letter C is no longer proof of ownership of land rights but only 

as a certificate of object on land. As happened in the Civil Case Number 33/Pdt.G/2014/Pn. png 

Where in this case, the Plaintiff wanted to carry out the certification process for his land but was 

surprised to find out about this in advance by the Defendant. The land is inherited from the 

Plaintiff's father (Misrati) who has not been registered and is still using letter C as proof of land 

ownership. Based on this case, the plaintiff submitted letter C as evidence at the trial which 

showed the ownership of land rights. This study wants to answer the question of how the 

strength of evidence from letter C evidence in civil cases and how the judge's consideration in 

the application of letter C in the land ownership dispute case Number 33/Pdt.G/2014/Pn. Png 

 The problem to be investigated is how strong the proof of letter C is in the process of 

proving civil cases in Decision Number 33/Pdt.G/2014/PN.Png and how is the legal certainty for 

letter C holders according to Decision Number 33/Pdt.G/2014/PN. Png. This research was 

conducted using a normative juridical approach supported by interviews, where the method was 

to examine issues related to legal norms and rules as well as several studies by experts on 

science. 

 The results of the research and discussion show that letter C cannot be used as evidence 

of land ownership if it is not accompanied by other evidence. The strength of proof of letter C 

submitted in court has perfect power like an authentic deed. The judge's consideration in this 

application for land ownership is based on a civil decision that proves the defective certificate so 

that it is null and void because it was issued against the law. 

 

Keywords: Strength, Evidence, Letter C. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan manusia lain guna 

memenuhi kebutuhannya. Proses interaksi yang terjadi sesama manusia tersebut tidak luput 

dari perselisihan. Perselisihan merupakan bentuk lanjut dari bentrok kepentingan yang perlu 

dicari solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui 

banyak cara baik cara tradisional seperti musyawarah atau cara yang lebih modern melalui 

institusi pengadilan. Masyarakat semakin berkembang dalam pola interaksinya. Masyarakat 

cenderung memilih penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.  

Indonesia sebagai negara hukum maka penyelenggaraan kehidupan negara dijalankan 

berdasarkan hukum.
1
 Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman 

bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang 

dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah mencapai suatu 

kedamaian dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah 

sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara.
2
 

Hukum di Indonesia mengatur banyak aspek salah satunya mengatur tentang tanah. 

Tanah merupakan salah satu unsur penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Kehidupan 

manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan tanah 

                                                           
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 13. 
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juga mempunyai hubungan emosional dengan manusia. Tanah merupakan sarana untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

Konsep hubungan antara manusia dengan tanah yang universal dapat dilihat dengan 

berlakunya konteks hukum pertanahan nasioanl.
3
 Masalah tanah dan pertanahan merupakan 

tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan menentukan 

kebijakan nasional sehingga penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 

dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 33 ayat (3) Undang_undnag Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air 

beserta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

kemakmuran rakyat.”
4
 

Pemerintah dalam rangka mengatur serta menentukan kebijakan di bidang pertanahan 

pemerintah pada tahun 1960 menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut UUPA.
5
 Hukum pertanahan semua 

bersumber kepada UUPA. Pemerintah diberi amanat untuk melakukan pendaftaran tanah 

guna menjamin kepastian hukum terhadap tanah kemudian hal ini sebagaiman dimaksud 

pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria. 

Pemerintah hingga tahun 2019 masih belum berhasil menuntaskan seluruh kegiatan 

pendaftaran tanah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun hingga saat ini 

masih banyak tanah yang belum didaftarakan setelah diberlakukannya UUPA. Berdasarkan 

data yang ada hingga saat ini masih ada 70 juta bidang tanah belum memiliki sertipikat 

                                                           
3 Maria SW Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Budaya, dan Sosial, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 7. 
4 Mhd. Yamin Lubis dan Rahmi, Hukum Pendaftaran Tanah (Edisi Revisi), (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 1. 
5 Ibid., hlm. 5.  
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hingga tahun 2019.
6
 Sudah hampir enam puluh tahun UUPA berlaku di Indonesia namun 

selama kurun waktu itu pula permasalahan tanah selalu ada dan berkembang. 

Oleh karena itu setiap timbul permasalahan maupun persengketaan yang mengenai 

hak-hak atas tanah merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelesaiakan sengketa 

tersebut. Penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan melalui mediasi maupun 

pengadilan.
7
 Penyelesaian permasalahan melalui pengadilan yaitu pelaksanaan hukum formil 

atau hukum acara perdata untuk menjamin diataatinya hukum materiil dengan perantara 

hakim.
8
 

Pemeriksaan suatu perkara perdata di pengadilan membutuhkan beberapa tahapan. 

Tahapan yang paling awal dari proses berperkara perdata di pengadilan adalah mengajukan 

gugatan ke pengadilan. Sebelum melakukan pemeriksaan hakim diharuskan memberi 

pengarahan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara menggunakan jalan damai 

(mediasi) jika masih dimungkinkan. Namun jika mediasi gagal proses pemeriksaan perkara 

dilanjutkan dengan jawab  jinawab.
9
 

Proses persidangan lalu berlanjut pada tahap pembuktian perkara perdata yang 

memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak penggugat dan 

tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti seperti bukti surat, ataupun saksi. Penggugat diberi 

kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan alat bukti.
10

 

                                                           
6  https://bisnis.tempo.co/read/1181138/jokowi-masih-ada-70-juta-bidang-tanah-belum-punya-sertifikat diakses pada tanggal 23 

Februari 2020 
7 Mhd. Yamin Lubis dan Rahmi, Hukum Pendaftaran Tanah (Edisi Revisi), (Bandung, Mandar Maju, 2011), hlm. 3. 
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2001), hlm. 2.  
9 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 86.  
10 Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 87. 
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Berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “sertipikat merupakan surat tanda bukti ha 

katas tanah. Surat tanda bukti ha katas tanah yang berupa sertipikat merupakan alat 

pembuktian yang kuat karena didalamnya memulat mengenai data fisik dan data yuridis.” 

Data fisik dalam sertipikat mencakup data mengenai jenis haknya, subjek maupun 

mengenai letak, batas, dan luas sehingga sertipikat dapat memberikan jaminan kepastian 

hukum terhadap data tersebut.
11

 Data yurudis dalam sertipikat adalah keterangan mengenai 

status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak 

pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
12

 

Namun realita yang terjadi saat ini masih banyak masyarakat yang tidak 

menggunakan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Misalnya seperti dalam 

kasus yang terjadi di Ponorogo yang dialami oleh Misrati. Tanah yang dimiliki oleh Misrati 

masih menggunakan tanda haknya menggunakan Letter C. Tanah tersebut adalah warisan 

dari ayah Misrati yaitu Atiem al Tjebleh bin Yahmin yang belum didaftarkan dan masih 

menggunakan surat Letter C nomor 1338, Persil nomor 35 b, kelas D III seluas 1400 m² atas 

nama Atiem yang terletak di Desa Bancangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.  

Pada awalnya Misrati hendak melakukan proses sertifikasi atas tanah miliknya namun 

terkejut mendapati tanah tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Drs. Fahrurrozie. 

Drs. Fahrurrozie adalah penyewa tanah milik Misrati. Semula sewa menyewa yang 

berlangsung sejak 1974 antara pihak ibu dengan Drs. Fahrurrozie berjalan aman. Namun 

                                                           
11 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 
12 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 
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permasalahan timbul ketika diperoleh fakta bahwa tanah yang dijadikan obyek sewa in casu 

yang menjadi tanah sengketa sudah didaftarkan kepemilikannya oleh Drs. Fahrurrozie dan 

telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 288 tanggal 07 Oktober 1997 atas nama Drs. 

Fahrurrozie bin Djajusman. 

Misrati merasa dirugikan dan akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan 

tersebut didasarkan atas perbuatan Drs. Fahrurrozie mendaftarkan tanah miliknya secara 

melawan hukum. Kemudian untuk mendukung gugatannya dalam perkara ini Misrati 

mengajukan Letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah miliknya. 

Berdasarkan dari contoh kasus diatas maka praktek penggunaan Letter C sebagai 

bukti kepemilikan atas sebidang tanah dalam perkara perdata masih ditemukan dimasyarakat. 

Letter C adalah surat pajak hasil bumi / verponding yang sebelum diberlakukannya Undang-

Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memang menjadi bukti kepemilikan hak atas 

tanah. Namun setelah diberlakukannya UUPA Letter C tidak lagi menjadi bukti kepemilikan 

hak atas tanah tetapi hanya sebagai surat keterangan objek atas tanah.
13

 

Undang-Undang Pokok Agraria telah menjelaskan bahwa sertipikatlah yang diakui 

sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 19 

ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa surat-

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Oleh karena itu ketika 

terjadi sengketa kepemilikan tanah maka sertipikat hak milik yang seharusnya menjadi alat 

bukti kepemilikan atas sebidang tanah.  

                                                           
13  Ita Sri Rahayu, Analisis Fungsi Letter C dalam Pelaksanaan Jual Beli tanah di Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang, 

(Semarang: UNNES, 2016), hlm. 25.  
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Sebagaimana telah diketahui bahwa pembuktian dalam persidangan perkara perdata 

merupakan tahap yang paling menentukan dalam persidangan.
14

 Hakim dalam rangka proses 

mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. 

Pembuktian dalam perkara perdata juga semakin kompleks karena pembuktian berkaitan 

dengan kemampuan merekontruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu 

kebenaran. Hukum acara perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan bukan kebenaran 

yang bersifat absolut tetapi bersifat kebenaran relatif atau cukup bersifat kemungkinan 

namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.
15

 

Pencarian kebenaran dalam pembuktian perkara perdata dilakukan melalui pengajuan 

alat bukti. Hukum acara perdata sendiri telah menentukan alat-alat bukti yang diakui dari 

persidangan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Alat bukti untuk 

menunjukkan kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sertipikat. Berdasarkan kasus ini 

Misrati (Penggugat) vs Drs. Fahrurrozie (Tergugat). Penggugat mengajukan Letter C sebagai 

alat bukti di muka persidangan yang menunjukkan kepemilikan hak atas tanah.  

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk 

karya ilmiah yang berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT LETTER C DALAM 

PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH  DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS NOMOR 

PERKARA 33/PDT.G/2014/PN.Png)” 

 

                                                           
14 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 150.  
15 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 

(Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 449. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain: 

1. Bagaimana kekuatan pembuktian surat Letter C dalam proses pembuktian perkara 

perdata pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png? 

2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pemegang surat Letter C menurut Putusan 

Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian surat Letter C  sebagai 

alat bukti dalam perkara perdata Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png. 

b. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaiman kepastian hukum terhadap pemegang 

Sertipikat Hak Milik  Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan 

kontribusi, antara lain: 

a. Sebagai referensi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

perkembangan hukum acara perdata mengenai pembuktian surat keterangan Letter 

C. 
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b. Kontribusi kepada masyarakat luas dalam hal memberikan pengetahuan mengenai 

kekuatan surat Letter C dihadapan pengadilan.  

c. Dapat menjadi kritik dan saran kepada pemerintah khususnya Badan Pertanahan 

Nasional agar dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat.  

D. Telaah Pustaka 

Orisinalitas sebuah karya adalah suatu keharusan yang hendaknya selalu 

dijunjung tinggi, terlebih lagi oleh para akademisi sebagai penggiat keilmuan. Penulis 

akan memaparkan beberapa hasil tulisan terdahulu yang masih berkaitan, selain sebagai 

sumber rujukan, tulisan-tulisan tersebut juga berfungsi sebagai pembanding agar 

memperlihatkan perbedaan dalam karya yang hendak disusun. Meskipun sejauh 

pengamatan penulis sampai saat ini belum menemukan karya ilmiah yang serupa fokus 

pembahasannya pada kekuatan pembuktian surat Letter C dalam kasus sengketa tanah 

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/Pn.Png. 

Pertama, skripsi milik Sukardi Reskiawan dengan judul “KONFLIK AGRARIA 

(STUDI PADA PTPN XIV DENGAN SERIKAT TANI POLONGBANGKANG (STP) DI 

KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR).” Tulisan ini 

dikeluarkan oleh Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016.
16

 Penelitian tersebut 

membahas tentang proses pembebasan lahan masyakarat oleh PTPN XIV yang 

berdampak pada mempertahankan penguasaan lahan oleh PTPN XIV. Penulis 

                                                           
16  Sukardi Reskiawan, “Konflik Agraria (Studi Pada PTPN XIV Dengan Serikat Tani Polongbangkang (STP) Di Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar),” Skripsi Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin Makassar, 2016. 
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mencermati dengan seksama penelitian tersebut, bahwa masalah yang akan penulis teliti 

tentang kekuatan surat keterangan Letter C  sebagai bukti sengketa tanah di persidangan. 

Kedua, tesis milik Subianto dengan judul “KEABSAHAN LETTER C DESA 

SEBAGAI ALAT BUKTI PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI 

KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA).” Tulisan ini dikeluarkan 

oleh Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 

2016.
17

 Penelitian ini membahas tentang adanya kepastian hukum berupa bukti Letter C 

guna memperoleh kepastian dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah dalam 

masyarakat. Masalah yang akan penulis teliti tentang kekuatan surat keterangan Letter C  

sebagai bukti sengketa tanah di persidangan. 

Ketiga, tesis milik Edy Suparyono dengan judul “KUTIPAN BUKU LETTER C 

SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN 

DURET SAWIT, JAKARTA TIMUR.” Tulisan ini dikeluarkan oleh Program Magister 

Kenotariatan, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2008.
18

 

Penelitian ini membahas tentang peralihan hak berupa girik, akta jual beli, Letter C, dan 

hibah yang belum terdaftar di kantor pertanahan untuk memperoleh hak atas tanah. 

Masalah yang akan penulis teliti tentang kekuatan surat keterangan Letter C  sebagai 

bukti sengketa tanah di persidangan.  

Keempat, jurnal milik Yulyanti M. Rampengan dengan judul “KEDUDUKAN 

HUKUM REGSITERASI DESA (LETTER C) DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS 

TANAH MENURUT UUPA NO. 5 TAHUN 1960.” Tulisan ini dikeluarkan oleh jurnal 

                                                           
17 Subianto, “Keabsahan Letter C Desa Sebagai Alat Bukti Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora),” Tesis Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Program Magister, Universitas Islam Sultan Agung, 2016. 
18 Edy Suparno, “Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Di Kecamatan Duret Sawit, Jakarta 

Timur,” Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2008. 
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Lex Administratum Volume IV No. 4 pada April 2016.
19

 Penelitian ini membahas tentang 

cara memperoleh hak milik atas tanah harus dilakukan beberapa bukti menurut pasal 24 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Masalah yang akan penulis teliti tentang 

kekuatan surat keterangan Letter C  sebagai bukti sengketa tanah di persidangan.  

Kelima, skripsi milik Aprizal dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

PEMEGANG GIRIK TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT OLEH BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 

AGUNG NO. 98 PK/TUN/2017.” Tulisan ini dikeluarkan oleh Jurusan Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2018.
20

 Penelitian ini 

membahas tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional 

atas penerbitan sertipikat yang merugikan pemegang girik. Masalah yang akan penulis 

teliti tentang kekuatan surat keterangan Letter C sebagai bukti sengketa tanah di 

persidangan.  

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kepastian Hukum 

Pada dasarnya salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang di tetapkan 

dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak 

atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan/atau hak-hak lain yang terdaftar agar 

dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, Untuk 

                                                           
19 Yulyanti M. Rampengan, “Kedudukan Hukum Regsiterasi Desa (Letter C) Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Menurut 

UUPA No. 5 Tahun 1960,” Vol. 4:4 (April 2016). 
20 Aprizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Girik Terhadap Penerbitan Sertipikat Oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat 

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 98/PK/TUN/2017),” Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta 
Raya, 2018.  
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memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang 

bersangkutan di berikan sertifikat tanah. 

Di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA , disebutkan sifat pembuktian sertifikat 

dimana sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis 

yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan 

sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. 

Apabila putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyatakan bahwa 

sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala BPN Republik Indonesia menerbitkan surat 

keputusan tentang pembatalan sertifikat. 

2. Hukum Pembuktian 

Proses perkara perdata terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap 

penentuan atau pemeriksaan, dan tahap pelaksanaan. Secara konkret dalam tahap 

pemeriksaan ini pembuktian dilaksanakan. Pembuktian (Inggris: Evidentiary ; Belanda : 

Bewisj) yang berarti keterangan nyata atau sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa.
21

 Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang penting, 

karena hakim memiliki tugas dalam menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan 

kepentingan.
22

 

Hukum acara perdata di Indonesia menganut sistem positief wettelijke bewijsleer 

atau sistem pembuktian positif. Pembuktian positif artinya seorang hakim terikat pada 

alat–alat bukti yang sah dan keputusannya berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan 

oleh undang – undang. Pasal 163 HIR menentukan bahwa barang siapa mengaku 

                                                           
21 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 2. 
22 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 56.  
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mempunyai hak atau mendalilkan suatu peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya 

atau membantah hak orang lain, maka harus dapat membuktikan benar adanya hak atau 

peristiwa itu.
23

 

Tujuan pembuktian adalah agar putusan hakim yang didasarkan atas bukti-bukti 

tersebut dapat memberikan putusan yang pasti (denitif) dan tidak diragukan. Tujuan 

pembuktian untuk para pihak yaitu membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Untuk 

penggugat yang dimaksud untuk membuktikan peristiwa hukum yang dijabarkan dalam 

positanya (yang didalilkan) agar seluruh petitumnya dikabulkan. Untuk tergugat tujuan 

pembuktian ialah untuk membuktikan bahwa dalil-dalil penggugat dalam posita tidak 

terbukti sehingga petitum penggugat dapat ditolak.
24

 

Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakim 

memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti. Para 

pihak yang berperkara yang diberi beban oleh hakim untuk pembuktian (beweijslast, 

burden of proof). Pasal 163 HIR memiliki peranan penting dalam beban pembuktian. 

Pasal ini menerangkan bahwa pihak yang mengatakan suatu perbuatannya untuk 

meneguhkan haknya haruslah membuktikan dengan adanya perbuatan. 

3. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata 

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan 

hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat serta untuk menyakinkan 

hakim dimuka pengadilan.
25

 Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” 

                                                           
23 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 126. 
24 Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 87.  
25 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hlm. 6. 
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mendefinisikan alat bukti (bewijsmiddel) sebagai hal yang dapat memberikan keterangan 

dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan dengan dihadirkan alat 

bukti hakim kemudian melakukan penilaian dari pihak mana yang paling sempurna 

pembuktiannya. Yahya Harahap lebih menekankan bahwa tujuan alat bukti untuk 

menerangkan suatu masalah yang menjadi pokok sengketa dalam pemeriksaan suatu 

perkara di pengadilan. 

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Alat–alat bukti 

dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur 

dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata,
26

 yaitu: 

a. Bukti tulisan / surat; 

b. Bukti saksi; 

c. Persangkaan; 

d. Pengakuan; dan 

e. Sumpah.  

Menurut Yahya Harahap peran hakim dalam proses perkara perdata hanya 

terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai 

dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses 

persidangan berlangsung.
27

 Ditinjau dari sifatnya alat bukti sebagaimana di dalam pasal 

                                                           
26 Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradyana Aramita, 1992), hlm. 367.  
27 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 449. 
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164 HIR dan 1866 BW dapat dikuasifikasikan sebagai alat bukti langsung dan tidak 

langsung. 

Alat bukti langsung dapat diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di 

dalam proses pemeriksaan di dalam pengadilan. Surat dan saksi merupakan alat bukti 

langsung. Alat bukti tidak langsung diajukan tidak bersifat fisik. Alat bukti tidak 

langsung diperoleh sebagai kesimpulan dari suatu hak atau peristiwa yang terjadi di 

dalam persidangan seperti bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 

4. Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 

termasuk pemberian bukti-bukti haknya yang ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah.
28

 

Tanah perlu didaftakan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tujuan pendaftaran 

tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah : 

                                                           
28 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), 

(Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 460.  
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“… untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak 

atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 

mudah dapat membuktikan dirieonya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk 

terselenggarakan tertib administrasi pertanahan.”
29

 

F. Metode Penelitian 

Metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus 

dilakukan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. Selain itu, metode 

penelitian ilmiah juga berbicara tentang cara pelaksanaan penelitian secara sistematik dan 

objektif mengikuti tahapan yang ada. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan 

da;am penelitian ini, antara lain: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum 

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai 

asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian 

serta doktrin (ajaran).
30

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif. Pendekatan ini pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama 

                                                           
29 Ardian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 117.  
30 Mukti Fajar dan Yulisanto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cet. ke-1 (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 

2010), hlm. 34. 
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dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen 

resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan dan laman internet. 

1) Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara 

yuridis yang terdiri dari :  

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

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

Agraria 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan hasil 

penelitian lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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a. Wawancara  

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pengumpulan data yang 

diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan. 

Wawancara dilakukan dengan narasumber Hakim dan Advokat di Pengadilan Negeri 

Kebumen. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji seperti 

buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan jurnal.  

5. Metode Analisis Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Metode ini 

merupakan bentuk pengelolaan data dari berbagai literatur dan perundang-undangan serta 

data primer yang diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan, Kemudian dianalisis 

dengan teori dan pendapat ahli selanjutnya disusun secara sistematis lalu dapat ditarik 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.
31

 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran terkait arah dan tujuan yang akan dilakukan pada 

penelitian ini, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusunan 

dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

                                                           
31 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2007), hlm. 78.  
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BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II, membahas tinjauan umum tentang alat bukti dalam hukum acara perdata. 

BAB III, membahas tinjauan umum kekuatan pembuktian surat keterangan letter 

C dalam perkara perdata dan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png. 

BAB IV, membahas kekuatan pembuktian surat letter C dalam pemeriksaan 

sengketa tanah di persidangan dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat.  

BAB V, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai hasil dari 

penelitian dengan keseluruhan pembahasan yang berisi jawaban berdasarkan rumusan 

masalah sekaligus saran atas penulisan skripsi ini yang relevan dengan kesimpulan yang 

telah didapat. Selain itu, pada bab ini, dilengkapi pula oleh daftar pustaka yang 

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari mana saja sumber tulisan ini diperoleh 

atau sumber yang dijadikan sebagai rujukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kekuatan pembuktian surat Letter C sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah oleh 

masyarakat hanya merupakan surat keterangan mengenai objek tanah yang dikuasai 

secara fisik oleh masyarakat dan sebagai alat bukti tertulis dibawah tangan yang dapat 

memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti dipersidangan. Pengajuan surat 

Letter C sebagai alat bukti dipersidangan dapat disertai bukti-bukti lainnya. Kekuatan 

pembuktian dari surat Letter C yang dihadirkan sebagai alat bukti tertulis sebenarnya 

adalah bebas, artinya penilaian diserahkan pada pertimbangan hakim.  

2. Letter C Desa merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah sebagai alat 

bukti tertulis pada pembuktian hak lama atas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah 

sesuai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi memang Letter C 

Desa bukan merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat layaknya 

sertipikat tanah. 
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B. Saran 

1. Disarankan untuk pembaca. Sebaiknya dilakukan pendaftaran tanah jika tanah tersebut 

masih berstatus Letter C karena Letter C bukanlah alat bukti kepemilikan hak, namun 

hanya merupakan bukti penguasaan atas suatu tanah dan pembayaran pajak atas tanah 

tersebut. Status Letter C tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana sertipikat, namun 

Letter C dapat dijadikan dasar untuk membuat sertipikat tanah agar tidak lagi terjadi 

sengketa tanah tersebut. Disarankan agar para pihak mengikuti segala upaya hukum yang 

disediakan oleh negara dengan sebaik-baiknya dan atas setiap putusan dari upaya hukum 

tersebut dapat ditaati dan dipatuhi.  

2. Disarankan untuk masyarakat. Mengingat lemahnya kekuatan Letter C sebagai alat bukti 

kepemilikan tanah, masyarakat wajib segera mendaftarkan tanah mereka guna 

mendapatkan bukti yang sah yaitu sertipikat. Sertipikat dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum agar terhindar dari sengketa tanah yang merugikan masyarakat. 

Pemerintah juga berperan aktif agar melakukan sosialisasi tentang pendaftaran tanah 

yang merata dan aktif agar masyarakat paham dan sadar mengenai aturan undang-undang 

yang berlaku di Indonesia  

3. Disarankan untuk pemerintah. Bagi pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi yang 

lebih merata kepada masyarakat terutama di wilayah yang terpencil dan mempermudah 

syarat dan alur administrasi pendaftaran dan pencatatan peralihan hak atas tanah serta 

memperingan biaya pendaftaran dan pencatatan peralihan hak atas tanah.  
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