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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1Latar Belakang 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang 

disebut dengan permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur 

tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu 

tanah dalam pengertian yuridis yang disebut dengan hak. Tanah sebagai bagian dari 

bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang No.5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, yaitu “Atas dasar 

hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 

macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri maupun bersama – sama 

dengan orang – orang lain serta badan – badan hukum.” Dengan demikian, jelaslah 

bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas 

tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi 

dua dengan ukuran panjang dan lebar. Adapun ruang dalam pengertian yuridis, yang 

berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam 

hukum penataan ruang.1 Lebih lanjut lagi menurut Effendi Perangin menyatakan 

bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan – peraturan hukum baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak – hak penguasaan atas tanah 

yang merupakan lembaga – lembaga hukum dan hubungan – hubungan hukum yang 

konkret.2 

Oleh karena itu Tanah mempunyai posisi yang strategis dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia yang bersifat agraris. Sedemikian istimewanya tanah dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia telihat dan tercermin dalam sikap bangsa Indonesia 

sendiri yang juga memberikan penghormatan kepada kata tanah, dengan penyebutan 

                                                             
1Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Surabaya, 2005, hlm.9-10. 
2Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi 

Hukum,Rajawali,Jakarta,1989,hlm.195. 
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istilah seperti Tanah air, Tanah tumpah darah, Tanah pusaka dan 

sebagainya.Bahkan dalam UUPA juga dinyatakan adanya hubungan abadi antara 

bangsa Indonesia dengan tanah berdasarkan Pasal 1 (3) UUPA.3 

Tanah tidak hanya sebagai tempat berdiam, juga tempat bertani, lalu lintas, 

perjanjian, dan pada akhirnya tempat manusia dikubur. Akan tetapi, selama kurun 

waktu 58 tahun usia(UUPA), masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya. 

Konflik pertanahan ini ditimbulkan karena laju penduduk yang sangat 

signifikan.Berdasarkan laju penduduk tersebut, maka menyebabkan kebutuhan 

penduduk akan tanah seperti untuk pembangunan dan pengembangan wilayah 

pemukiman, industri maupun pariwisata juga terus bertambah—sedangkan 

ketersediaan tanah itu tidak bertambah atau lebih tepatnya bersifat tetap, sehingga 

mengakibatkan konflik-konflik pertanahan secara horizontal maupun vertikal sering 

terjadi.4 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnyabahwa penyebab terjadinya 

konflik di bidang pertanahan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan tanah, 

ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara 

sesama pengelola negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara, 

inkonsistensi, dan ketidaksinkronisasian. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi 

berbagai kebutuhan penduduk akan tanah terhadap tanah yang bersifat tetap, maka 

pemerintah berupaya mengoptimalkan peruntukan dari penggunaan tanah dengan 

berbagai cara, diantaranya dengan mengeluarkan berbagai bentuk peraturan 

pertanahan seperti peraturan penyediaan tanah untuk kepentingan perorangan dan 

Badan Hukum atas tanah-tanah Negara dan / atau atas tanah-tanah hak.5 

Rumah negara atau yang umum disebutkan oleh masyarakat Indonesia sebagai 

rumahdinas berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, 

tentang Rumah Negara, merupakan bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi 

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang 

                                                             
3Ibid 
4Ibid 
5ibid 
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pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Lebih lanjut berdasarkan Undang - 

Undang No. 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, rumah 

negara dibangun dan disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah di tingkat pusat 

maupun pemerintah di tingkat daerah. Pembangunan rumah negara dibiayai melalui 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pada tingkat pusat, 

maupun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah pada 

tingkat daerah.Oleh karena itu rumah negara menjadi barang milik negara atau daerah 

serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selain itu 

menurut Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/28/VIII/ 1975 tanggal 21 

Agustus 1975tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Perumahan Dinas 

DEPARTEMEN HANKAM, berdasarkan BAB IV Pasal 4, antara lain :  

a. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi 

pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat 

tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama 

pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 

Diperuntukkan untuk: (KSAD,WAKASAD,PANGKOSTRAD, dan 

PANGDAM) 

b. Rumah dinas golongan II ialah rumah dinas yang tidak termasuk golongan 

I yang fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan erat dengan kepentingan 

kedinasan. Diperuntukkan untuk : 

1) Rumah dinas kelas Pati.  

2) Rumah dinas kelas Pamen.  

3) Rumah dinas kelas Pama.  

4) Rumah dinas kelas Bati.  

5) Rumah dinas kelas Ba.  

6) Rumah dinas kelas Ta.  

7) Rumah dinas PNS ABRI/TNI AD sesuai golongan pangkatnya. 

c. Rumah dinas golongan II A ialah rumah dinas tempat tinggal milik 

Dephankam/ABRI yang tidak termasuk golongan I dan golongan II serta 
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dapat dibedakan dalam bentuk mess, asrama, rumah peristirahatan, flat 

dan guest house. 

Institusi TNI sebagai lembaga negara dibawah Kementerian Pertahanan pada 

tahun 2010 tercatat memiliki 198.170 unit rumah negara yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia.6Keberadaan rumah negara di lingkungan TNI hingga saat ini 

masih menjadi masalah bagi masyarakat dan institusi TNI pada khususnya. 

Permasalahan utama tersebut adalah penghunian rumah negara di lingkungan institusi 

TNI oleh bukan anggota TNI antara lain purnawirawan TNI berserta keluarganya 

maupun masyarakat sipil. Pada akhirnya hal ini menimbulkan konflik antara TNI dan 

penghuni rumah negara tersebut. Terdapat tiga masalahutama perumahan yang 

mendasari fenomena tersebut, antara lain tingginya harga rumah,kecilnya 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap perumahan dan terbatasnya 

ketersediaanlahan untuk dijadikan kawasan perumahan.7Akibat adanya permasalahan 

perumahan tersebut membuat sebagian masyarakat memiliki keterbatasan untuk 

mengakses kepemilikan atas rumah.Selain itu, permintaan masyarakat Indonesia 

terhadap perumahan cenderung terus terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut berdampak kepada tingginya harga perumahan, sehingga berpengaruh pada 

rendahnya daya beli masyarakat akan perumahan.Oleh karena itu sebagian 

masyarakat akan cenderung mencari alternatif perumahan ditengah sulitnya akses 

masyarakat terhadap perumahan itu sendiri. Salah satu alternatif perumahan bagi 

mereka adalah mengakses rumah negara di lingkungan institusi TNI. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP)No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, rumah negara 

hanya diperuntukan bagi pegawai negeri. Apabila pegawai negeri bersangkutan telah 

pensiun atau meninggal dunia, secara otomatis hak menempati rumah negaranya telah 

                                                             
6 Lihat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/28/VIII/ 1975 tanggal 21 Agustus 1975 

tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Perumahan Dinas DEPARTEMEN HANKAM, berdasarkan 

BAB IV Pasal 4. 

 
7Dikky Setiawan, “Ada Tiga Masalah Utama Krisis 

PerumahanIndonesia”http://industri.kontan.co.id/news/ada-tiga-masalah-utama-krisis-perumahan-

indonesia,diakses pada tanggal 21 September 2018,pukul 17.00 wib 
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habis.Sehingga purnawirawan maupun keluarga dari prajurit TNI tersebut harus 

menyerahkan kembali rumah negara tersebut kepada institusi TNI untukdiberikan 

kepada prajurit TNI yang masih aktif.8 

Banyak keluarga purnawirawan TNI yang beranggapan bahwa rumah negara 

adalah hak miliknya karena mereka merasa telah merawat rumah negara tersebut 

selama bertahun-tahun tinggal dan merasa bahwa negara harus memberikan suatu 

apresiasi terhadap purnawirawanyang telah berjasa membela kepentingan 

negara.Permasalahan lainnya adalah adanya praktik jual-beli dan sewa-menyewa 

rumah negara di lingkungan institusi TNI yang dilakukan tanpa mengikuti pengaturan 

pengalihan hak atas rumah negara.Bahkan ditemukan juga praktik penggunaan rumah 

negara yang digunakan untuk disewakan dan dijadikan tempat bisnis.9Penggunaan 

rumah negara TNI yang digunakan pihak non-TNI telah membuat beralih fungsinya 

rumah negara TNI yang seharusnya digunakan untuk menunjang kinerja anggota TNI 

beralih menjadi tempat-tempat usaha serta rumah masyarakat yang tidak berstatus 

sebagai anggota TNI.Beralihnya rumah negara TNI kepada masyarakat sipil serta 

penguasaan rumah negara oleh purnawirawan atau keluarganya menunjukkan bahwa 

terdapat sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya pengaturan hakpakai atas 

rumah negara TNI. Pemerintah telah mengeluarkan seperangkat aturan hukum yang 

mengatur hak pakairumah negara TNI tersebut.Namun pada praktiknya, sebagian 

masyarakat tidak mengetahui maupun menjalankan aturan hukum tersebut. Hal ini 

terjadi dikarenakan awal mulanya, komplek atau perumahan tersebut yang dahulunya 

merupakan kebun atau rawa - rawa dibangun atas inisiatif masyarakat, yang bertujuan 

dibuat atau dibangunnya perumahan tersebut  diperuntukkan bagi orang – orang yang 

berdinas aktif saja di Dittopad, Namun hingga saat ini malah sebaliknya.Untuk itu 

penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan, serta proses perjanjian  hak 

pakai atas rumah negara di lingkungan institusi TNI. Serta keabsahan dari 

                                                             
8Sajipto Raharjo.Ilmu Hukum.Citra Aditya Bakti.Bandung.2014,Hlm.65. 
9Eni Saeni, “Rumah Dinas TNI AD di Bandung Sudah Jadi 

Bisnis”http://www.tempo.co/read/news/2013/01/14/058454381/Rumah-Dinas-TNI-AD-di-Bandung-

Sudah-Jadi-Bisnis,diunduhpada tanggal 21 September 2018.  
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hukumnya.10. Dari Berdasarkan uraian di atas, maka dari penulis mengangkat judul 

mengenai Legalitas Hak Pakai Rumah Dinas TNI AD Untuk Keperluan 

Komersial Dan Sipil (Studi Kasus Di Komplek DITTOPAD Jakarta Pusat). 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat pokok permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, antara lain:  

 

a. Bagaimana pengaturan legalitashak pakai rumah dinas TNI AD dalam 

keperluan komersial dan sipil ? 

b. Bagaimana pertanggung jawaban dari pihak TNI AD dalam proses hak pakai 

untuk keperluan komersial dan sipil tersebut, yang dilakukan oleh warga sipil, 

jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku ? 

 

I.3 Ruang Lingkup Penulisan 

Dari rumusan  masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian akan 

melihatpengaturan legalitas dari hak pakai rumah dinas TNI, serta melihat 

dasar pertanggung jawaban dari pihak TNI AD dalam menertibkan rumah 

dinas yang dipakai oleh warga sipil yang menggunakan hak pakai rumah 

dinas yang dapat dikomersilkan. 

I.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

a. Tujuan Penulisan 

1). Untuk mengetahuipengaturan legalitas hak pakai 

pemakaian rumahNegara yang dikomersialkan oleh warga sipil 

                                                             
10”Ibid. 
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2).Untuk mengetahui pertanggung jawaban dari pihak TNI 

ADterhadap hak pakai rumah dinas yang dikomersialkan yang 

dilakukan oleh masyarakat sipil. 

b. Manfaat Penulisan 

1).  Manfaat Akademis/Teoritis 

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan 

ataukonstribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmupengetahuan, 

terutama dalam disiplin ilmu Hukum Keperdataan. 

2).  Manfaat Praktis 

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi 

parapihak yang terkait dengan masalah/kasus yang diteliti 

didalampenulisan Skripsi ini. Terutama bagi pengurusan legalitas hak 

pakai rumah dinas yang dikomersialkan oleh warga sipil. 

 

I.5 Kerangka Teori & Kerangka Konseptual 

a.  Teori Kepastian Hukum 

Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan 

bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.Kepastian 

hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-

undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga 

aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya 

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus 

ditaati.11 Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara Teori 

Kepastian Hukum dengan dengan rumusan masalah yang ada di atas adalah 

bahwa di dalam kepastian hukum harus ada jaminan bahwa hukum atau aturan 

yang ada harus dijalankan dengan cara yang baik, sehingga hukum yang ada 

                                                             
11Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika,Jakarta,2015,hlm 79. 
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atau yang berlaku tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin 

adanya kepastian hukum tersebut. 

b. Teori Pertanggung Jawaban Hukum 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek 

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan 

yang bertentangan.Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab 

(pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur 

kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. 

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan 

perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu 

bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung 

jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab 

berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain 

tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) ketegori sebagai berikut: 

1). Tanggung jawab atasan 

2).Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam 

tanggungannya 

3).Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah 

tanggungannya.12 Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara Teori 

Pertanggung Jawaban Hukum dengan rumusan masalah yang ada di atas adalah 

bahwa seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang 

dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah 

kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas 

kesalahan yang dilakukan oleh orang lain di dalam rumusan masalah tersebut. 

                                                             
12Ibid 
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b.Kerangka Konseptual 

1) Legalitas ialah menyatakan dengan jelas, mengenai keabsahan atau 

memberikan kejelasan mengenai dari aspek hukum yang bersangkutan 

yang akan disesuaikan secara sistematis yang akan memperoleh keabsahan 

dari suatu negara.13 

2) TNI ialahTentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras atau 

golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan 

kepentingan bangsa di atas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan 

golongan agama.14 

3) Purnawirawan ialah Prajurit TNI yang telah diberhentikan dengan hormat. 

dari dinas TNI dengan hak pensiun atau hak tunjangan yang bersifat 

pensiun.15 

4) Rumah negara merupakan bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi 

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 

menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Dalam hal ini 

adalah rumah dinas.16 

5) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan /atau memungut hasil dari 

hasil tanah yang dikusai langsung oleh negara atau tanah milik orang 

lain,yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal 

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.17 

                                                             
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
14Indonesia,Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 
15 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1968 Pasal 1 Huruf b. 
16 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1994 
17Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok 

Agraria, Pasal 41 ayat 1 
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6) Komersial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, 

bernilai niaga tinggi sehingga terkadang mengorbankan nilai nilai sosial 

dan budaya.18 

7) Sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari 

angkatan bersenjata.19 

8) Dittopad merupakan Direktorat Topografi Angkatan Darat bisa juga 

disebut sebagai Badan Pelaksanaan Pusat, yang merupakan salah satu  

kecabangan dari TNI AD yang  mempunyai fungsi sebagai pembuat peta 

Topografi di wilayah Republik Indonesia. 

 

I.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis-normatif, 

artinya kegiatan penelitian ini mengacu kepada data-data yang berasal dari bahan-

bahan kepustakaanhukum yang menjelaskan mengenai peristiwa hukum yang 

diteliti dalam penelitian ini, dan norma hukum tertulis yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan. Tipologi penelitian atau tipe penelitian yang digunakan 

dalam kegiatan penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptif.Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat 

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

frekuensi suatu gejala.20 

 

 

 

 

 

                                                             
18Indonesia, Op.Cit., 
19 Suryanto Suryokusumo,Konsep Sistem Pertahanan Non Militer,Jakarta,2016, 

Hlm 8  
20Sri Mamuji, et.al.,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas HukumUniversitasIndonesia, 2005, hlm 4. 
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a. Jenis Penelitian 

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat 

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.21Pada penelitan kali ini peneliti 

melakukan teknik analisis data secara kualitatif, yang di sampaikan 

melalui deskriptif analitis untuk melakukan pemecahan penelitian. 

 

b. Pendekatan Masalah  

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum dapat dilakukan 

melalui pendekatan undang-undang (statuta approach), pendekatan kasus 

(case approach), dan pendekatan sejarah (history approach).Pada 

penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian melalui 

pendekatan undang-undang (statuta approach) dan pendekatan masalah 

(case approach).Dari pendekatan tersebut diatas penulis gunakan adalah 

peraturan perundang-undangan secara hierarki yang terkait dengan 

perlindungan konsumen berdasarkan penemuan kasus perampasan yang 

terjadi dilapangan, yang disajikan secara deskriptif analitis. 

c. Sumber Data 

Sumber Data yang di gunakan penulis terbagi menjadi 3 golongan, yaitu terdiri 

dari : 

a) Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.Peraturan perundang-

undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.22dalam hal ini Undang 

Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok – 

                                                             
21Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 

2015,hlm.68. 

 
22Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Tesis dan Diserasi,Rajawali Pers,Jakarta,2016,hlm 223. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



12 
 

 

Pokok Agraria Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah 

No 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 69. Dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 

2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan 

DEPARTEMEN PERTAHANAN dan TENTARA NASIONAL 

INDONESIA. 

b) Bahan hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ 

teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, maupun 

website yang terkait dengan penelitian.Bahan hukum sekunder pada 

dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu 

untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.Termasuk pula dalam 

bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada 

penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan 

dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai 

bahan hukum sekunder.Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber 

digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer. 

 

c) Bahan hukum tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum. 
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d. Teknik Analisa Data 

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat 

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.23Pada penelitan kali ini peneliti 

melakukan teknik analisis data secara kualitatif, yang di sampaikan 

melalui deskriptif analitis untuk melakukan pemecahan penelitian. 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

Penulis akan menyajikan penulisan skripsi melalui Sistematika penulisan ini 

yangberisi 5sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang terdiri 

dari: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang Rumusan masalah, 

tujuan, ruang lingkup permasalahan dan penulisan,  manfaat penulisan, 

kerangka teori, dan kerangka konseptual,metode,dan sistematika 

penulisan yang nanti akan di bahas oleh penulis. 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PAKAI Rumah Dinas 

TNI 

Pada bab II ini memuat pengertian tentang Hak Pakai Rumah dinas 

atau negara secara umum, dan Golongan rumah dinas. 

 

 

                                                             
23Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 

2015, hlm .68. 
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BAB III  SENGKETA DI KOMPLEK DITTOPAD JAKARTA PUSAT 

Dalam bab ini peneliti menguraikan obyek penelitian yang diperoleh 

dari suatu kajian teori, studi kasus, putusan pengadilan. Khususnya 

kajian teori dan kajian penemuan fakta dilapangan yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini. Serta dilampirkan contoh kasus yang 

terjadi didalam perkarasengketa rumah dinas TNI 

 

BAB IV  LEGALITAS HAK PAKAI RUMAH DINAS TNI AD UNTUK 

KEPERLUAN KOMERSIAL DAN SIPIL SERTA TANGGUNG 

JAWABNYA (STUDI KASUS DI KOMPLEK DITTOPAD 

JAKARTA PUSAT) 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan Pengaturan legalitas hak pakai 

dan Pertanggung Jawaban dari TNI AD terhadap rumah dinas TNI 

AD. 

 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memasukan kesimpulan-kesimpulan 

tentang apa saja yang sudah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis 

dan saran-saran yang akan diterima oleh penulis untuk membantu 

memecahkan masalah atau sistematika penulisan ini. 
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