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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, karena 

tanah penting bagi kehidupan. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan jual beli. Dengan cara jual 

beli, pemilikan tanah beralih dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan adanya 

kebutuhan akan tanah, sehingga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Undang-undang Dasar 1945, memberikan jaminan dan memberikan perlindungan 

atas hak-hak warga Negara tersebut untuk mendapatkan, mempunyai, dan 

menikmati hak milik atas tanah. 

Dalam sejarah perkembangan Hukum Adat, tanah dan masyarakat hukum 

adat mempunyai hubungan erat satu sama lainnya. Hubungan hukum antara 

hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat 

sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan 

masyarakat.
1
 

Manusia hidup, berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah 

sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang 

memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi pada saat meninggal 

pun manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya. Selain itu, tanah 

juga sangat penting pada masa pembangunan sekarang ini, dan pada kehidupan 
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ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan 

faktor produksi yang dicari oleh manusia. 

Tanah dan bangunan merupakan benda-benda yang memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu kebutuhan pokok 

manusia yang mempengaruhi eksistensi tiap-tiap individu karena setiap manusia 

membutuhkan tempat untuk menetap. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan 

sangat penting dalam kehidupan manusia ini, makin maju masyarakat, makin 

padat penduduknya, akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas 

tanah itu. 

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah dapat 

diberikan kepada perseorangan dari warga Negara Indonesia maupun warga 

Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik 

badan hukum privat maupun badan hukum publik.
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Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting 

bagi Negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agrarian. Akan 

tetapi, tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan 

dengan berbagai hal, seperti : 

1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan 

kebutuhan yang harus dipenuhi.  

2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat 

perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan 

perubahan-perubahan sosial pada umumnya. 
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3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, 

pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan. 

4. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di lain 

pihak harus dijaga kelestariannya. 

Mengingat besarnya peranan hak-hak atas tanah dengan makin 

meningkatnya harga tanah, maka dengan berlakunya Undang-Undang Pokok 

Agraria serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, peralihan hak atas tanah itu 

dipandang perlu ditingkatkan lebih tinggi dan diatur tersendiri. Dalam 

pembangunan nasional peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan 

meningkat baik untuk keperluan pemukiman maupun kegiatan usaha sebagai 

kapital aset, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang penting, tidak saja 

sebagai bahan perniagaan tetapi juga sebagai objek spekulasi. Di satu sisi tanah 

harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat dan sisi lain harus dijaga kelestariannya.
3
 

Dengan bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian 

nasional kita, bertambah pula keperluan akan kepastian mengenai soal-soal yang 

bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tanah rakyat semakin lama 

semakin banyak tersangkut dalam kegiatan-kegiatan tersebut misalnya jual beli, 

sewa menyewa, pemberian kredit dan lain-lainnya. Berhubung dengan itulah 
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semakin terasa pula  perlunya ada jaminan kepastian hukum dan kepastian hak di 

bidang pertanahan.
4
 

Keadaan tanah terbatas sedangkan penduduk berkembang terus, sehingga 

jumlah penduduk yang ingin mendayagunakan tanah menjadi tidak seimbang 

dengan keadaan tanahnya, dengan demikian tanpa adanya peraturan yang tegas, 

maka tanah sering menjadikan malapetaka bagi manusia, baik disebabkan karena 

Perebutan hak, yang menimbulkan perselisihan, ataupun maupun pendayagunaan 

yang salah. 

Pendaftaran  dan Peralihan Hak atas Tanah sendiri,  dilaksanakan dengan 

PPAT, sesuai dengan ketentuan tentang Peraturan Jabatan PPAT yakni Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah Sedemikian pentingnya akta yang dibuat oleh PPAT sehingga dalam 

rangka peralihan hak atas tanah, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah, 

kecuali pendaftaran peralihan hak melalui lelang hanya dapat dilakukan apabila 

dapat dibuktikan bahwa pendaftaran peralihan hak tersebut didasarkan pada akta 

yang dibuat oleh PPAT. Sebagaimana diatur oleh Pasal 37 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Proses perolehan dan peralihan hak atas tanah sendiri harus mengunakan 

akta otentik (Pasal 95 ayat (1) Permen Agraria no. 3 tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah). Akta otentik sendiri adalah akta yang 

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang bentuk dan isinya berdasarkan 

Perundang-undangan Menurut Pasal 1868 KUH perdata akta otentik adalah suatu 
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akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta tersebut dibuat. 

Akta otentik sendiri di dalam hukum pembuktian perdata memliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu alat bukti yang harus dianggap benar 

dan tidak dapat disangkal kecuali pihak lain menyangkal kebenarannya sehingga 

karena hal tersebut akta otentik disebut memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna, yang berbeda dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan 

sendiri adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tanpa 

campur tangan pejabat umum yang berwenang maupun bentuk dan isinya tidak 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,  akta di bawah tangan memiliki  

kelemahan yaitu bahwa akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian 

apabila isinya diakui oleh para pihak yang membuatnya sehingga akta di bawah 

tangan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna karena 

keberadaannya tergantung oleh para pihak. Hal tersebutlah yang juga menjadi 

alasan mengapa akta otentik diwajibkan di dalam proses peralihan hak atas tanah 

yang mana hal tersebut diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum 

kepemilikan hak atas tanah. 

Adapun fungsi akta PPAT dalam jual beli, sesuai pendapat Mahkamah 

Agung dalam Putusannya No.1363/K/Sip/1997 bahwa Pasal 19 PP No.10 Tahun 

1961 (sekarang PP No. 24 Tahun 1997) secara jelas menentukan bahwa akta 

PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat 

mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah. akta PPAT berfungsi sebagai 

alat pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli.  
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Akan tetapi, dalam PP No. 24 Tahun 1997 pasal 37 ayat (1) disebutkan 

bahwa pendaftaran jual beli hanya boleh dilakukan dengan akta PPAT sebagai 

buktinya, sedangkan tanpa akta PPAT seseorang tidak akan memperoleh 

sertifikat, meskipun jual belinya sah menurut hukum. Oleh karena itu, selambat-

lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta tersebut, PPAT wajib 

mendaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperkuat pembuktian terhadap 

pihak ketiga. 

Setelah proses peralihan atau pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, 

tidak begitu saja persoalan di antara kedua belah pihak selesai melainkan dapat 

saja terjadi beberapa kemungkinan yang menyebakan akta menjadi bermasalah 

bahkan  kemungkinan  pihak-pihak lain pun terkait di dalamnya atau menjadi 

penyebabnya, hal ini dapat saja tejadi disebabkan semula tidak adanya itikad tidak 

baik dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli tanah tersebut bahkan mungkin 

di dalam pembuatan akta itu sendiri yang tidak sesuai prosedur sehingga 

menjadikan akta tersebut bermasalah. Misalnya kewenangan dan kecakapan 

seorang PPAT Notaris dalam pembuatan suatu akta tanah dimana letak tanah 

tersebut tidak sama dengan kedudukan wilayah jabatan notaris tersebut dan 

permasalahan lainnya yang melatarbelakangi lahirnya akta bermasalah baik 

karena proses administrasi pendaftaran maupun karena faktor-faktor lain yang 

melatarbelakanginya. 

Dengan adanya cacat hukum pada suatu akta dapat menyebabkan adanya 

akibat hukum terhadap akta yang dibuat sehingga, menimbulkan masalah terhadap 

keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan. Untuk itu menarik untuk dilakukan 
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penelitian terkait Akibat Hukum yang Timbul dari Akta Jual Beli Tanah 

Bermasalah yang Diterbitkan oleh Notaris PPAT. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tata cara penerbitan akta jual beli tanah oleh notaris PPAT? 

2. Apa faktor yang menyebabkan terbitnya akta jual beli tanah bermasalah 

oleh notaris PPAT? 

3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari akta bermasalah yang 

diterbitkan oleh notaris PPAT? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan pokok permasalahan di atas, 

yang menjadi tujuan penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penerbitan akta jual beli tanah oleh 

notaris PPAT. 

2. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terbitnya akta jual beli 

tanah bermasalah oleh notaris PPAT. 

3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dari akta 

bermasalah yang diterbitkan oleh notaris PPAT. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penulisan di atas maka 

manfaat penelitian dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang 

pengetahuan dan pemahaman hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang 

pertanahan khususnya yang berkaitan dengan tatacara pembuatan akta tanah oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama  

masyarakat agar mengetahui tata cara pembuataan akta tanah yang 

sesuai dengan aturan PPAT. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  

pemikiran dan pemahaman yang bermanfaat bagi peminat hukum 

serta yang berkenaan dengannya pada khususnya dan masyarakat 

pencinta ilmu pengetahuan pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 


