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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 

di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total 

wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2, 3,25 juta 

km2 lautan dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).1 Kekayaan tersebut 

patut disyukuri, dilindungi dan dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan 

secara optimal demi kelangsungan hidup yang berkualitas, sejalan dengan cita-cita 

Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-

2 yang berbunyi sebagai berikut: 

 “…mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” 
 

 Kekayaan tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh 

umat manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah 

untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan, dalam hal ini tanah mempunyai 

dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.2 Tanah merupakan salah 

satu kebutuhan primer3 yang harus dipenuhi. Tanah bagi manusia memiliki arti 

yang sangat penting karena sebagian besar kegiatan yang manusia lakukan 

bergantung pada tanah. Kebutuhan manusia akan tanah akan semakin meningkat 

 
1 “Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa”, 

<http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses 
pada 21 Oktober 2019. 

2 Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 2. 
3 Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat 

mempertahankan hidupnya. Contoh yang termasuk ke dalam kebutuhan primer adalah kebutuhan 
untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.  
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mengingat pertumbuhan populasi penduduk yang meningkat setiap tahun4. Hal ini 

membuktikan bahwa tanah merupakan bagian yang penting bagi manusia. Untuk 

itu manusia akan selalu berusaha agar dapat memiliki tanah.  

Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara 

bebas oleh manusia, akan tetapi terkait dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur negara 

dalam undang-undang agraria.5 Hal itu didukung oleh J. Andy Hartono dalam 

bukunya yang mengatakan: 

“Ketergantungan manusia tidak hanya dengan tanah, tetapi juga dengan air, 
karena air merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi 
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah kemudian terdapat konsep 
manusia, tanah dan air yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang 
lainnya. Dari ketiga konsep tersebut kemudian muncul istilah ‘tanah air’ 
yang dikaitakan dengan kehidupan kamunal umat manusia sebagai suatu 
bangsa, di mana ‘tanah air’ harus dipertahankan dari siapapun dengan 
tetesan darah terakhir.”6 
 
Dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)7 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan 

sebagai pedoman dalam bidang pertanahan dan menjamin kepastian hukum dalam 

pelaksanaanya. Tujuan hak menguasai negara8 atas bumi, air dan ruang angkasa 

 
4 Berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2045 hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 

2015, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,5 jiwa pada 2020. Angka tersebut terdiri atas 
135,34 juta jiwa laki-laki dan 134,27 jiwa perempuan. “Jumlah Penduduk Indonesia Diproyeksikan 
Mencapai 270 Juta pada 2020”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-
penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020>, diakses pada 21 Oktober 2019. 

5 Giovanni Rondonuwu, Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli 
Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lex Privatum, Volume V, 
Nomor 4, Juni 2017, hlm. 114. 

6 J. Andy Hartono, Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah, (Surabaya: 
LaksBang Justitia, 2015), hlm. 31. 

7 Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034. 
8 Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk:  
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adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia 

yang merdeka, berdaulat, adil dan Makmur.  

Kepemilikan hak atas tanah dapat dianggap sah apabila pemilik tanah baik 

perseorangan maupun badan hukum dapat membuktikan kepemilikannya. 

Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam alat bukti. Namun, 

pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda 

bukti hak yang kuat bagi kepemilikan hak atas tanah yang dibuat oleh instansi yang 

berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut 

BPN). 

Pada hak atas tanah melekat hak kebendaan, yaitu hak yang dapat beralih 

dan diperalihkan. Sebagai salah satu cara untuk mendapatkan atau memiliki tanah 

yang sah adalah dengan perjanjian jual beli tanah. Mengenai jual beli tanah Boedi 

Harsono, mengatakan: 

 “Jual beli hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan 
hak milik (untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada 
saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual yang mengakibatkan 
beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli masuk dalam 
ruang lingkup menurut hukum adat adalah perbuatan hukum yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah dari penjual (pemegang 
hak) kepada pembeli dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai dan 
dilakukan secara terang.”9 
 

 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa, 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.  
9 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Universitas 

Trisakti, 2002), hlm. 134. 
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Dengan adanya praktik jual beli tanah ini akan mempermudah seseorang 

untuk memperolah hak atas tanah yang sah dihadapan hukum. Praktik jual beli 

biasanya dibuat dihadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya 

disebut PPAT) yang merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan 

perbuatan hukum tersebut.  

Dalam perjanjian jual beli tanah pada umumnya, pejabat yang berwenang 

akan menerapkan asas kebebasan berkontrak10 yang mana para pihak 

diperkenankan untuk menentukan apa saja maksud dan tujuan dari perjanjian dan 

dengan siapa pihak tersebut akan bermitra. Prinsip utama jual beli tanah adalah 

adanya hak yang melekat bagi pemilik, artinya seseorang memiliki kekuatan hukum 

sebagai pemilik hak atas tanah.11 

 Sebelum diadakannya perjanjian jual beli terdapat satu perjanjian yang 

mendahului perjanjian tersebut yaitu perjanjian pengikatan jual beli. Pengikatan 

jual beli tanah merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam 

bentuk-bentuk khusus perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang.12 Perjanjian 

pengikatan jual beli tanah merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, 

dimana para pihak secara bebas dapat menentukan kemauannya asalkan ketentuan 

perjanjian tersebut tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan 

yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan.13  

 
10 Lihat Arifin menyitir Udin Silalahi, “bahwa asas kebebasan berkontrak bagi setiap 

individu memiliki dua pengertian sekaligus, yaitu kebebasan melakukan perjanjian dan kebebasan 
membuat isi perjanjian.”, Muhammad Arifin, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas 
Kebebasan Berkontrak, Jurnal Notarius Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Volume 3, 
Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 63. 

11 M Adib Luthfi dan Akhmad Khisni, Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik Atas 
Tanah Yang Belum Lunas Pembayarannya, Jurnal Akta Fakultas Hukum UNISSULA, Volume 5, 
Nomor 1, Maret 2018, hlm. 67.  

12 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang 
Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 36. 

13 Ibid, hlm. 32. 
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  Perjanjian jual beli merupakan peristiwa yang timbul dari suatu hubungan 

kesepakatan antara para pihak. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 

seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal.14 Melalui perjanjian itu akan timbul suatu 

perikatan antara kedua belah pihak.15 Suatu perikatan adalah suatu perhubungan 

hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu.16  

 Dari beberapa pemikiran sekitar Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

KUHPerdata tersebut, terkandung beberapa prinsip utana dalam hukum kontrak, 

yaitu:17 

1. Setiap perjanjian untuk dapat dikatakan sah, mesti memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan pembuat undnag-undang, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata18; 

2. Hukum kontrak menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan 

berkontrak, yaitu memberikan kebebasan yang memungkinkan masyarakat 

 
14 R. Subekti, “Hukum Perjanjian”, Cetakan 21, (Jakarta: Internusa, 2005), hlm. 1.  
15 Subekti mengatakan, bahwa perikataan perjanjian dan persetujuan mempunyai arti yang 

sama, sedang perkataan kontrak lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan 
yang tertulis. Lihat Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1. Kemudian, 
Budiono Kusumohamidjojo juga menyatakan bahwa ciri kontrak yang utama adalah bahwa dia 
merupakan suatu tulisan yang memuat perjanjian dari para pihak, lengkap dengan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya (seperangkat) 
kewajiban. Selanjutnya dikemukakan, bahwa kontrak adalah perjanjian yang dirumuskan secara 
tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya kewajiban-kewajiban (dan karena itu memang juga 
hak-hak) yang timbal balik. Lihat Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, 
(Jakarta:Grasindo, 2001), hlm. 6-7. 

16 Ibid. 
17 Muhammad Arifin, Op.cit, hlm. 63. 

 18 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu pokok persoalan tertentu; 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 
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untuk membuat berbagai macam kontrak dengan ketentuan dan syarat apa 

saja dalam kontraknya; 

3. Bila syarat sahnya kontrak telah terpenuhi, berakibat kontrak tersebut 

mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga yang mengingkari 

atau melanggarnya dipandang juga telah melakukan pelanggaran terhadap 

undang-undang, bahkan berlaku sebagai berlaku sebagai lex specialis 

terhadap ketentuan umum. 

4. Kontrak tidak dapat ditarik atau dibatalkan, kecuali atas kesepakatan kedua 

belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang 

(seperti karena adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam 

pencapaian kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 

KUHPerdata). 

5. Setiap kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith).  

 Dengan ketentuan yang disebutkan tersebut, jelas bahwa untuk dapat 

dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, maka setiap orang yang membuat 

perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, tidak bertentangan 

dengan kesusilaan serta tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum.19. 

Dewasa ini, peningkatan populasi dan perkembangan ekonomi yang 

semakin pesat membuat perjanjian jual beli tanah sering ditemukan di dalam 

praktik sehari-hari di dalam kalangan masyarakat maupun di kantor-kantor Notaris 

dan PPAT. Terkait hal ini telah diatur secara jelas mengenai kaidah-kaidah hukum 

apa saja yang harus ditaati pada saat melakukan transaksi peralihan hak atas tanah. 

Namun, masih terdapat penyimpangan hukum yang terjadi. 

 
19 Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Sesuai dengan ketentuan untuk dapat mengalihkan hak atas tanah 

diperlukan akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang diangkat oleh pemerintah.20 

Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum sehingga tanah yang dapat 

diperjual belikan adalah tanah yang dimiliki. Berdasarkan dengan ini dapat 

diketahui bahwa peralihan hak atas tanah tidak dapat dialihkan secara sepihak. 

Karena proses peralihan hak milik merupakan suatu transaksi yang melibatkan 

perjanjian. Perjanjian ini lahir dari kesepakatan para pihak. 

Pada kenyataannya sering terjadi pernyimpangan hukum dalam hal 

peralihan hak atas tanah. Peralihan dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai 

dengan apa yang telah diatur di dalam perundang-undangan.21 Terdapat contoh 

perkara yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan yaitu pada Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pdt/2004 tanggal 29 Agustus 2005. 

Kasus tersebut didasari dengan perjanjian utang piutang. Seperti pada 

perjanjian umumnya, perjanjian pinjam meminjam uang melibatkan dua belah 

pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) dan pihak yang menerima 

pinjaman (debitor). Kedua belah pihak ini mengadakan perjanjian atau kesepakatan 

pinjam meminjam uang yang disertai dengan ketentuan dan batas waktu 

pembayaran. Dalam pembentukan kesepakatan melalui pernyataan kehendak ini, 

terkadang terjadi posisi tawar yang tidak seimbang. Debitor yang dalam kondisi 

terdesak ekonomi dan membutuhkan uang menempati posisi yang lemah sedangkan 

kreditor yang memiliki uang akan menempati posisi tawar yang lebih kuat dan 

 
20 Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 
21 Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 275K/PDT/ 2004 

tanggal 25 Agustus 2005, menyatakan “jual beli yang semula didasari utang piutang adalah 
perjanjian semu, dimana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehingga mengandung 
penyalahgunaan ekonomi.” 
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memegang jaminan yang sebagaimana telah menjadi kesepakatan antar para pihak. 

Dalam kondisi ini juga dapat terjadi gagal bayar yang mengakibatkan kreditor 

bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kondisi seperti demikian pembentukan kata 

sepakat melalui perjumpaan kehendak kedua belah pihak menjadi cacat. Cacat 

kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, 

paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.22  

Alasan penyebab cacat kehendak dituangkan ke dalam Pasal 1321 

KUHPerdata namun mengenai penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam 

KUHPerdata tetapi lahir dari yurisprudensi.23 Penyalahgunaan keadaan dikenal 

dengan istilah misbruik van omstandigheden yang sudah jauh lebih dikenal di 

Belanda. Ajaran mengenai misbruik van omstandigheden telah dicantumkan ke 

dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut NBW).  

Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan 

pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi 

kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan tetapi menyebabkan kehendak 

yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.24 Sehingga dapat dilihat bahwa 

penyalahgunaan keadaan terjadi pada saat kesepakatan terjadi, yang membuat salah 

satu pihak tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.  

 
22 F. M. K Putra, Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat 

Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, Jurnal Yuridika, Volume 30, Nomor 2, Mei-
Agustus 2015, hlm. 238. 

23 Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3666K/PDT/1992, 
menyatakan “keadaan Tergugat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi digunakan Penggugat agar 
melakukan tindakan hukum yang merugikan Tergugat atau menguntungkan Penggugat, Penggugat 
melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van onstandigheden) dan tindakan yang 
dilakukan Penggugat dinyatakan batal.” 

24 Van Dunne, “Diktat Kursus Hukum Perikatan III, Terjemahan Sudikno Mertokusumo, 
1987, Yogyakarta dalam Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 
Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian, 2010, Yogyakarta: Liberty, 
hlm. 50. 
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Permasalahan ini merupakan salah satu yang paling pelik dalam perjanjian 

pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang. Karena pada posisi seperti itu, 

kepada pihak yang lebih kuat seperti diberi kesempatan untuk memanfaatkan 

keadaan sehingga menimbulkan adanya potensi kerugian terhadap masyarakat yang 

dalam hal ini kehilangan hak atas tanah secara sepihak. Penyebanya adalah keadaan 

lemah ekonomi yang dialami oleh debitor kemudian dimanfaatkan oleh pihak 

lain,25  namun telah ditemukan penelitian serupa meskipun di dalam penelitian 

tersebut tidak terdapat kesamaan baik isi maupun kesimpulan. Penelitian tersebut 

dijadikan bahan acuan, adapun penelitian yang dimaksud adalah: 

1) Nina Motiva Hanna Ali, Tesis Tahun 2018, “Penyalahgunaan 

Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Yang Dilakukan Oleh 

Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 1395 K/Pdt/2017), dengan pembahasan mengenai: 

1. Bagaimanakah tolak ukur atau pertimbangan yang digunakan 

hakim dalam memutus suatu perkara yang mengandung unsur 

penyalahgunaan keadaan? 

2. Bagaimana penyalahgunaan keadaan terkristalisasi di dalam kode 

etik? 

Kesimpulan: 

1. Perbuatan penyalahgunaan keadaan bukan dilihat dari isi 

perjanjian, namun dilihat dari keadaan-keadaan yang berperan atas 

terjadinya perjanjian tersebut. Ciri-ciri terjadinya penyalahgunaan 

yang salah satu pihaknya berada pada keadaan terjepit dan terdesak 

 
25 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 143/PDT/2016/PT.DKI 
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dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penyalahgunaan ekonomi dan 

penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Pertimbangan hakim, 

dalam memutus para tergugat telah melakukan penyalahgunaan 

keadaan terhadap para penggugat dikarenakan penggugat sedang 

sangat terpuruk keadaan ekonominya dan notaris ikut 

bersekongkol dalam membuat perjanjian-perjanjian yang 

merugikan bagi para penggugat. Lebih lanjut pertimbangan hakim 

dalam memutuskan suatu perbuatan penyalahgunaan keadaan 

didasari oleh 4 (empat) pertanyaan yang dapat dipakai sebagai 

pegangan penilaian apakah suatu perkara/perjanjian dapat 

dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan, yaitu: (1) apakah 

salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis?, (2) adakah 

kebutuhan mendesak dari salah satu pihak untuk mengadakan 

kontrak dengan pihak yang lebih berkuasa?, (3) apakah kontrak 

yang dibuat seimbang dan sama-sama menguntungkan?, (4) 

apakah keadaan berat sebelah itu dapat dibenarkan oleh keadaan 

istimewa pada pihak yang secara ekonomis lebih kuasa? Jika dari 

3 (tiga) pertanyaan pertama dijawab dengan Ya, dan yang terakhir 

dengan tidak, diperkirakan sudah terjadi penyalahgunaan keadaan 

dan kontrak yang telah dibuat atau syarat-syarat didalamnya, 

sebagian atau seluruhnya dapat dibatalkan. 

2. Walaupun perbuatan penyalahgunaan keadaan tidak diatur secara 

spesifik di dalam kode etik notaris, namun bukan berarti bahwa 

notaris dapat melakukan perbuatan tersebut tanpa dikenakan sanksi 
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yang telah diatur di dalam kode etik notaris. Perbuatan 

penyalahgunaan keadaan dapat dimasukkan ke dalam pasal 3 kode 

etik notaris yang berbunyi antara lain, dalam menjalankan tugasnya 

notaris wajib menyadari kewajibannya, bekerja, mandiri, jujur 

tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

2) Toto Hadisurya Husodo, Tesis Tahun 2018, “Tinjauan Yuridis 

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris”, dengan pembahasan mengenai: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang diduga 

mengalami penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian yang 

dibuat dengan Akta Notaris? 

2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan suatu akta notaris yang 

diduga mengandung unsur penyalahgunaan keadaan? 

Kesimpulan: 

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama yang membahas 

perlindungan hukum bagi pihak yang diduga mengalami 

penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian yang dibuat 

dengan akta Notaris, dapat disimpulkan bahwa walaupun 

penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam peraturan maupun 

undnag-undang, namun dasar hukum dari penyalahgunaan keadaan 

dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum, yursiprudensi dan 

asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Suatu perjanjian dengan 

cacat kehendak, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan 

dengan cara harus meminta pembatalan perjanjian kepada 
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pengadilan. Selain itu juga sudah seharusnya bahwa perjanjian 

utang piutang tidak dapat dilanjutkan dengan perjanjian pengikatan 

jual beli dengan alasan untuk eksekusi suatu jaminan yang ada 

dalam perjanjian utang piutang. 

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua yang membahas akibat 

hukum dari pembatalan suatu akta Notaris yang diduga 

mengandung unsur penyalahgunaan keaadan, dapat disimpulkan 

bahwa dikarenakan pelanggaran penyalahgunaan keadaan 

ekonomi adalah melanggar pada syarat subjektif, yaitu syarat 

pertama mengenai kesepakatan, maka jenis pembatalan yang 

digunakan adalah dapat dibatalkan. Sehingga sebagai debitur yang 

telah dirugikan, debitur dapat meminta kepada pengadilan untuk 

membatalkan perjanjian tersebut. Kemudian dengan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

yang menyatakan pembatalan sertipikat tanah tersebut, debitur 

harus meminta atau mengajukan permohonan langsung kepada 

Menteri atau Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala Kantor 

Pertanahan untuk membatalkan sertipikat tanah yang sudah 

terlanjur dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

tersebut. 

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu doktrin yurisprudensi yang 

menarik untuk dikaji lebih lanjut seiring dengan perkembangan zaman yang 

dinamis dan berbagai polemik dalam hukum kontrak. Sehingga dapat dilihat lebih 

dalam mengenai fungsi hukum yang adalah instrumen untuk mengakomodir segala 
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kepentingan masyarakat. Seyogyanya hukum mampu untuk mengawal keadilan 

bagi masyarakat yang ingin memperjuangkannya.   

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini 

dalam tesis dengan judul “PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN 

KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM 

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DIDASARI OLEH UTANG 

PIUTANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Untuk mempermudah efektifitas pembahasan dari penelitian ini, maka 

dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu: 

1. Bagaimanakah pembuktian unsur penyalahgunaan keadaan dalam 

perjanjian jual beli tanah yang didasari oleh utang piutang?  

2. Bagaimanakah prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang 

ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia? 

  



 

 14 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan permasalahan hukum yang 

diuraikan adalah: 

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis pembuktian unsur 

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian jual beli tanah yang didasari oleh 

utang piutang. 

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis prosedur peralihan hak 

atas tanah melalui jual beli yang ideal berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, diharapkan melalui 

penelitian ini, dapat memberikan manfaat baik dalam segi teoritis maupun segi 

praktis, berupa: 

1.4.1 Secara Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai hal yang terkait 

dengan pembuktian unsur penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian jual 

beli yang didasari oleh utang piutang. 

b. Sebagai media penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi serta 

memperoleh gambaran mengenai prosedur peralihan hak atas tanah melalui 

jual beli yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

 

 



 

 15 

1.4.2 Secara Praktis 

 Manfaat dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum 

pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

praktik peralihan hak atas tanah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab, dan setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang penulisan atau 

penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang yang 

telah diuraikan, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum 

ini dan sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis 

ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang landasan teori dan 

landasan konsepsional dalam penelitian hukum ini. Landasan teori akan membahas 

mengenai perjanjian. Landasan konseptual akan memuat atau membahas definisi 

dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab Metode Penelitian ini akan membahas mengenai metode penelitian, 

jenis penelitian yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan penelitian, baik 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang 

menunjang pembahasan isu hukum. Selain itu, penulis juga akan membahas 
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mengenai sifat analisis. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian berserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, 

dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus 

penelitian dalam skripsi ini pun diuraikan pada bab ini.  

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi 

hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil 

penelitian terhadap isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk 

manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang 

seharusnya. 

  


