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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

Tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan 

manusia baik saat hidup maupun saat meninggal nantinya. Kebutuhan akan 

tanah yang terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk tanpa disertai dengan penambahan jumlah tanah 1  akan 

mengakibatkan melambungnya nilai dari suatu tanah. Karena mempunyai 

nilai ekonomis yang cenderung naik, tanah menjadi aset yang begitu 

penting bagi manusia, sehingga pemilik tanah perlu untuk mempunyai 

jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.  

Sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai 

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”), berlaku dualisme hukum 

pertanahan di Indonesia yang terbagi menjadi hukum tanah hak kolonial 

Belanda dan hukum Adat. Hukum tanah kolonial Belanda diatur dengan 

menggunakan Hukum Perdata Barat seperti tanah dengan hak eigendom, 

hak opstall, dan hak erfpacht. Sedangkan penguasaan tanah dengan hak 

penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak 

mempunyai bukti tertulis, yang dipunyai penduduk setempat sering disebut 

 
1 Budi Untung, Cerdas Investasi Properti, Yogyakarta, Andi, 2017, hal 5-6. 
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tanah adat misalnya tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah 

gogolan dan sebagainya. 

Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terbentuk dan 

berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 maka terjadi 

perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, sehingga sejak 

saat itu pulalah maka berakhirlah dualisme hukum tanah dan 

terselenggaranya unifikasi hukum dilapangan hukum pertanahan di 

Indonesia. Ketentuan ini sekaligus mencabut Hukum Agraria yang berlaku 

pada zaman penjajahan antara lain yaitu Agrarische Wet (Stb. 1870 Nomor 

55), Domienverklaring tersebut dalam Pasal 1 "Agrarisch Besluit" 

(Staatsblad 1870 No. 118) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

khususnya Buku II tentang Kebendaan, salah satunya yang mengatur 

tentang masalah hak atas tanah, sehingga aturan yang menyatakan “bagi 

warga pribumi yang tidak dapat menunjukkan bukti sah kepemilikan atas 

tanah, maka menjadi tanah negara” tak lagi berlaku. 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat” merupakan sebuah kutipan dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat ditafsirkan 

mengenai kemakmuran masyarakat adalah utama, perekonomian disusun 

berdasar asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi penting bagi negara 
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dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara2.  

Hal ini sejalan juga dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 

dimana dari banyaknya hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, 

namun hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang 

sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas batas yang 

telah ditentukan3.  

Hak atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 

pemegang hak untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah 

yang menjadi haknya. Kata menggunakan mengandung pengertian bahwa 

hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan kata 

mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk 

kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan4. Hak Atas 

Tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 dijabarkan macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Hak Milik (selanjutnya disebut 

“SHM”), Hak Guna Usaha (Selanjutnya disebut “HGU”), Hak Guna 

Bangunan (Selanjutnya disebut “HGB”), Hak Pakai, Hak Sewa untuk 

Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan Hak 

 
2 Aisyah Lailiyah, Penggunaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Dasar Hukum Mengingat 

Dalam Undang-Undang (Analisis terhadap: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang informasi 

geospasial; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). 

Jurnal Rechtsvinding,2017, hal. 3. 
3  Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043) 
4 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 82. 
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Atas Tanah lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang 5 . 

Berdasarkan sifatnya Hak atas tanah sebagaimana dikemukakan diatas, 

terbagi lagi kedalam dua kelompok hak, yaitu: Hak Primer dan Hak 

Sekunder. Hak Primer merupakan hak yang langsung diberikan oleh negara 

kepada pemegang haknya (contohnya adalah hak milik; hak guna 

bangunan; hak guna usaha; dan hak pakai). Sedangkan hak sekunder 

merupakan hak atas tanah yang timbul dan dibebankan diatas hak atas 

tanah yang sudah ada. Hak sekunder ini dapat timbul karena Perjanjian 

antara pemilik tanah sebagai pemegang hak primer dan calon pemegang 

hak sekunder (contohnya adalah HGB/HGU/hak pakai diatas tanah hak 

milik; HGB/HGU/hak pakai diatas tanah hak pengelolaan; hak milik atas 

satuan rumah susun (Selanjutnya disebut “HMSRS”) diatas tanah hak 

milik/HGB/hak pakai/hak pengelolaan; hak sewa diatas tanah hak 

milik/HGB/HGU/hak pengelolaan diatas tanah negara; hak sewa atas tanah 

pertanian; hak membuka tanah dan memungut hasil hutan; hak usaha bagi 

hasil; hak menumpang (hak numpang karang); dan hak jaminan atas tanah6.   

Secara umum, pengalihan terhadap hak atas tanah sebagaimana diuraikan 

diatas dilakukan dengan cara jual beli. Pengaturan Jual-beli diatur dalam 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, dimana 

pengertian jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

 
5 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043) 
6 Irma Devita, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan, Mizan 

Pustaka, Bandung, 2010, hal.3-8. 
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mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Pada prinsipnya hak dan 

kewajiban pada transaksi jual-beli telah terjadi saat para pihak telah sepakat 

mengenai barang dan harganya, walaupun secara nyata barang belum 

diserahkan dan pembayaran belum dilakukan oleh pembeli kepada 

penjual7. Menurut Boedi Harsono, jual beli hak atas tanah didasarkan pada 

perjanjian pada umumnya dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut 

tidak boleh bertentangan dengan hukum pertanahan nasional, dalam hal ini 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19608 . Hal ini juga mempunyai arti 

bahwa jual beli yang objeknya berupa hak atas tanah yang sudah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka pengaturan 

KUHPerdata tidak dipergunakan lagi. Saat ini pengaturan jual-beli dengan 

objek berupa hak atas tanah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut “Jual-beli, penukaran, 

penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak 

milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Disamping itu pengaturan didalam KUHPerdata, disebutkan bahwa 

meskipun kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat mengenai barang 

dan harganya, namun peralihan hak atas tanah tersebut belumlah dapat 

 
7 Pasal 1458 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatblad 

Tahun 1847 Nomor 23) 
8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi 

dan Pelaksanaannya, Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta,2008, hal.265. 
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dianggap terjadi, sepanjang belum dibuatnya suatu akta otentik mengenai 

jual beli tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya 

disebut “PPAT”)9. 

PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-

akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak diatas tanah 

atau hak milik atas satuan rumah susun10, dengan daerah kerja dalam suatu 

wilayah tertentu 11 . Selain itu, PPAT juga mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 

sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak 

atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan 

dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan 

oleh perbuatan hukum itu. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak semua 

semua kegiatan pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan oleh PPAT. 

Terkait dengan pengalihan hak atas tanah yang tidak dapat diakomodir oleh 

PPAT seperti pengalihan hak atas tanah yang dikuasai Negara, maka hal 

tersebut akan diakomodir oleh Notaris. Notaris adalah pejabat umum 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

 
9 Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie 

(Staatblad 1847 Nomor 23) jo. Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran 

Tahun Negara Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696). 
10  Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya 

disebut “PP No.24/1996”). 
11 Pasal 1 ayat 8 PP No.24/1996 disebutkan bahwa Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang 

menunjukkan kewenangan seonang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya. 
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Jabatan Notaris (disingkat “UUJN”) menyebutkan bahwa Notaris 

merupakan Pejabat Umum Pembuat Akta. Notaris berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

peraturan perundang-undang. Hal ini mempunyai bahwa untuk pembuatan 

akta-akta yang tidak dapat diakomodir oleh PPAT, maka akan diakomodir 

oleh Notaris sebagaimana disebutkan dalam definisi tersebut. Apabila kita 

berbicara mengenai mengenai pengalihan hak atas tanah, tentu kita tidak 

akan luput dari pembahasan mengenai harta perkawinan. Hal tersebut 

sejalan dengan adanya ungkapan yang menyatakan bahwa harta suami 

merupakan harta istri dan harta istri adalah harta suami. Sebelum kita 

membahas mengenai harta suami istri, terlebih dahulu kita akan membahas 

mengenai perkawinan.  

Perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan 

adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan menjadi sebuah hal yang penting karena dalam perkawinan 

disebutkan bahwa setelah terjadinya perkawinan, harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali telah 

diperjanjikan lain sebelumnya. Hal ini mempunyai arti apabila kita ingin 

untuk mengalihkan suatu hak atas tanah, maka diperlukan persetujuan 
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pasangan (istri/mantan istri maupun sebaliknya). Hal ini berbeda 

dibandingkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang 

tidak mensyaratkan bahwa untuk pengalihan hak atas tanah tidak harus 

mendapat persetujuan dari istri/mantan istri maupun sebaliknya. 

Berdasarkan hal tersebut, terdapat pertentangan mengenai syarat perolehan 

tanah dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang tidak 

mensyaratkan persetujuan pasangan baik istri atau suami sedangkan dalam 

Undang-Undang Perkawinan persetujuan istri atau suami merupakan 

keharusan, sehingga berdasarkan hal tersebut penulis hendak mengambil 

suatu kasus, dengan kasus posisi sebagai berikut: 

Tuan Joko dan Tuan Jansen merupakan sobat karib dan sudah 

sangat mengenal satu sama lainnya. Banyak hal mereka lakukan bersama, 

mulai dari perbincangan ringan hingga perbincangan yang serius. Hal 

tersebut tentu saja memupuk rasa percaya diantara keduanya. Seiring 

dengan berjalannya waktu Tuan Joko dan Tuan Jansen beranjak dewasa 

hingga keduanya menjadi pengusaha muda yang berambisi untuk 

membangun bisnis untuk mencapai kesuksesan. Sekitar Tahun 2013 

mereka mempunyai rencana untuk berbisnis dalam berbagai-macam 

bidang dan mereka mulai merencanakan pembelian suatu properti yang 

dinilai dapat memenuhi kebutuhan usaha mereka. Rasa percaya yang 

begitu tinggi diantara keduanya membuat Tuan Joko yang memiliki 

sejumlah modal berniat untuk menggunakan nama Tuan Jansen untuk 

melakukan pembelian beberapa unit rumah toko (selanjutnya disebut 
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“ruko”) di kota Manado, Sulawesi Utara dengan cara membuat Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut “PPJB”). Seluruh pembelian 

ruko tersebut menggunakan nama Tuan Jansen dengan metode pembayaran 

secara angsuran selama 2 (dua) Tahun atau 24 (dua puluh empat) kali. 

Singkat cerita setelah angsuran atas pembelian ruko tersebut lunas, para 

pihak belum juga membuat Akta Jual Beli (selanjutnya disebut”AJB”) atas 

PPJB yang telah lunas tersebut. 

Seiring berjalannya waktu, terjadilah perselisihan diantara mereka 

berdua dalam menentukan kebijakan dalam usaha yang mereka jalankan 

bersama. Berdasarkan hal tersebutlah hubungan keduanya mulai renggang 

dan tidak seharmonis sebelumnya. Hal ini memicu Tuan Joko untuk 

melakukan balik nama atas ruko yang sebelumnya telah dibeli pada Tahun 

2013 menggunakan nama Tuan Jansen yang terletak di kota Manado 

tersebut. Pada Tahun 2019 Tuan Joko dan Tuan Jansen sepakat untuk 

melakukan balik nama ruko yang dibeli tersebut, lalu mereka berdua datang 

kepada seorang PPAT untuk melakukan konsultasi mengenai hal-hal apa 

saja yang perlu untuk disiapkan untuk melakukan transaksi balik nama 

tersebut. Tuan Joko maupun Tuan Jansen menceritakan tetang status objek 

jual beli hingga latar belakang pernikahan keduanya, berdasarkan cerita 

mereka, diketahui bahwa Tuan Joko dan Tuan Jansen telah menikah secara 

sah menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan 

hukum Indonesia. Tuan Joko menikah pada Tahun 2005 dengan membuat 
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Perjanjian Kawin, sedangkan Tuan Jansen menikah pada Tahun 2008 tanpa 

Perjanjian kawin dan telah bercerai dengan istri pertamanya sekitar Tahun 

2015. Tuan Jansen juga diketahui telah menikah kembali pada Tahun 2018 

dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Permasalahan mulai 

timbul ketika PPAT yang ditunjuk Tuan Joko tidak menyanggupi untuk 

melakukan transaksi tersebut karena ketiadaan mantan istri dari Tuan 

Jansen. Menurut pengakuan Tuan Jansen, Nyonya Ani sudah tidak 

diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat melakukan tanda tangan 

dokumen apapun, termasuk persetujuan untuk penjualan ruko tersebut 

yang dibeli selama pernikahan pertama tersebut. Keadaan tersebut tentu 

saja menghambat langkah Tuan Joko dan Tuan Jansen untuk mengalihkan 

ruko tersebut karena menurut Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga berdasarkan hal tersebut 

apabila Tuan Jansen ingin mengalihkan ruko tersebut, maka Tuan Jansen 

harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Nyonya Ani selaku 

mantan istri tuan Jansen. 

Tuan Joko dan Tuan Jansen sebelumnya juga telah berdiskusi 

dengan pihak pengembang ruko tersebut, namun juga tidak menemukan 

titik terang selain mendapatkan persetujuan dari Nyonya Ani. Pihak 

Pengembang ruko menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk dapat 

beralihnya hak Tuan Jansen kepada Tuan Joko adalah dengan cara meminta 
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persetujuan mantan istri Tuan Jansen, namun karena cara tersebut dirasa 

sudah tidak dapat dilakukan, maka Joko dan Pak Jansen mencari cara lain 

dengan cara berkonsultasi dengan seorang Notaris dan PPAT yang 

akhirnya memberikan solusi bagaimana cara untuk melakukan jual beli 

tanpa mendapatkan persetujuan mantan istri tersebut. Upaya yang 

dilakukan oleh PPAT tersebut yaitu, melakukan pembuatan AJB dari 

pengembang kepada Tuan Jansen terlebih dahulu, sehingga menurutnya 

jual beli baru saja terjadi saat akta jual beli tersebut dibuat. Setelah itu 

tahapan kedua yang dilakukan adalah pengalihan kepada Tuan Joko dengan 

menganggap bahwa perolehan hak atas ruko tersebut diperoleh sejak AJB 

dari developer kepada Tuan Jansen terlaksana, yaitu pada Tahun 2019. 

Dengan dilakukannya proses yang demikian, maka mantan istri (istri 

pertama) Tuan Jansen dianggap tidak memiliki bagian atas ruko yang dibeli 

oleh Tuan Joko dengan menggunakan nama dari Tuan Jansen tersebut. Hal 

ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan didalam benak penulis, 

karena hal tersebut merupakan sebuah bentuk penyelendupan hukum 

mengingat bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Sehingga berdasarkan 

hal-hal tersebut, maka penulis hendak membuat tulisan dengan judul 

“Keabsahan Dokumen Dalam Transaksi Jual Tanah Dan Bangunan 

Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri Atau Mantan Istri”. 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 
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mengambil permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penulisan kali 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana keabsahan dokumen jual beli yang dilakukan tanpa 

persetujuan istri atau mantan istri setelah Undang-Undang Perkawinan? 

2. Bagaimana jual beli yang dilakukan tanpa kehadiran istri atau suami 

sebelum Undang-Undang Perkawinan? 

III. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan 

menganalisis keabsahan dokumen akta jual beli tanah yang dibuat 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa persetujuan istri atau mantan 

istri serta menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas yaitu: 

1. Bagaimana keabsahan dokumen jual beli yang dilakukan tanpa 

persetujuan istri atau mantan istri setelah Undang-Undang Perkawinan. 

2. Bagaimana jual beli yang dilakukan tanpa kehadiran istri atau suami 

sebelum Undang-Undang Perkawinan. 

IV. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis yang hendak dicapai dari penulisan kali ini, yaitu 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat 

umum sehubungan dengan transaksi jual beli tanah yang dilakukan 

sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan berlaku 
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di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis yang hendak dicapai dari penulisan kali ini, yaitu 

diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran kepada 

masyarakat umum agar lebih memahami mengenai transaksi jual-beli, 

lebih memahami hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan apabila ingin 

melakukan transaksi, siapa pejabat yang berwenang terhadap transaksi 

yang dilakukan, dan lain sebagainya. 

V. Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang 

masalah dilanjutkan dengan pokok permasalahan dengan tujuan dan 

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka dan kajian hukum, yang 

berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil kepustakaan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 


