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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanah merupakan salah satu faktor 

penting dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Tanah mempunyai peran 

penting untuk terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan 

dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan 

tahapan atau siklus kehidupan manusia.1 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah “Permukaan bumi 

atau lapisan bumi yang di atas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan 

bumi yang diberi batas; bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, 

cadas, napal dan sebagainya)”.2 Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang 

disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang dibawah air sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (1) Undang–undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”). Demikian 

                                                
1 Indonesia. Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011, TLN No. 5188, Penjelasan Umum Alinea 1. 
2 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/tanah, Diakses Tanggal 27 

Oktober 2019. 

https://kbbi.web.id/tanah
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pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang berada di daratan dan yang berada 

di bawah air, termasuk air laut.3 

Bagi kehidupan manusia, tanah mengandung makna yang 

multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi 

yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat 

menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, 

sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial 

pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang 

akan kembali ke tanah.4 Makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan 

bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan haknya dengan cara 

apapun bila hak–haknya dilanggar. 

Hingga saat ini masih banyak terdapat permasalahan yang timbul mengenai 

kepemilikan hak atas tanah dikalangan masyarakat. Hal ini karena peranan tanah 

yang sangat penting bagi kehidupan manusia, selain mempunyai nilai ekonomis, 

tanah juga mempunyai peranan sosial dan politik. Peningkatan jumlah penduduk 

yang sangat pesat telah meningkatkan permintaan akan guna tanah untuk tempat 

tinggal dan usaha.  

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan 

perbuatan hukum pemindahan hak. Menurut Hukum Perdata, apabila pemegang 

sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, maka hak tersebut karena hukum beralih 

kepada alih warisnya. Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan 

                                                
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2016), cet. ketiga, hlm. 6. 
4 Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah 

Press, 2001), hlm. 237. 
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tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak, 

dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan 

sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat dilakukan 

melalui:5 

1) Jual-beli; 

2) Tukar-menukar; 

3) Hibah; 

4) Pemberian menurut adat; 

5) Pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan; 

6) Hibah-wasiat atau “legaat”. 

Penulis hanya akan membahas mengenai peralihan hak atas tanah karena 

pemindahan hak melalui jual beli. Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian 

atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli. Ketentuan tentang perjanjian jual beli 

diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), 

yang menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” 

Dalam praktiknya, banyak terjadi perjanjian jual beli yang mensyaratkan 

penyerahan barang sebagai objek perjanjian. Keadaan tersebut berbeda dengan 

ketentuan tentang perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata, 

yang menyatakan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak 

sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun 

                                                
5 Boedi Harsono, Op. Cit., hlm. 329-330. 
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barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” Berdasarkan 

ketentuan tersebut, terlihat bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil 

dimana pada dasarnya perjanjian dapat terwujud apabila telah tercapai kesepakatan 

antara para pihak, baik dilakukan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, 

meskipun barang yang diperjanjian belum diserahkan. 

Pada prinsip perjanjian jual beli, pihak penjual dan pembeli menginginkan 

bahwa barang-barang tidak bergerak atau tanah, yang akan menjadi objek jual beli 

dapat diserahkan dan diterima oleh masing-masing pihak. Namun dalam praktiknya 

ada perjanjian jual beli, dimana objeknya belum dapat dialihkan kepada calon 

pembeli, karena belum dilengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

tersebut dan/atau harga barang belum dilunasi secara penuh oleh calon pembeli. 

Para pihak menginginkan bahwa objek dan harga tetap akan dijual dan dibeli oleh 

kedua belah pihak. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan 

kewajiban mereka, maka perlu dibuatkan akta perjanjian yang disebut Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (“PPJB”).6 

R. Subekti dalam bukunya menyatakan PPJB adalah perjanjian antara pihak 

penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya 

unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat 

hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses, atau belum terjadinya 

pelunasan harga atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah 

belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli.7 Mengenai PPJB, 

                                                
6  Salim HS., Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), (Jakarta : Rajawali Pers, 

2017), hlm. 265. 
7  R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung : Bina Cipta, 1987), hlm. 75. 
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pengertiannya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli Rumah (“Permen PUPR No. 11 Tahun 2019”), yang 

berbunyi : 

“Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang 

selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan 

dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun 

yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan 

untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal 

dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta Notaris.” 

  

PPJB merupakan perjanjian obligatoir, maka baik unsur perjanjian maupun 

syarat sahnya perjanjian termasuk asas-asas hukum perjanjian harus dipenuhi.8 

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun (“UU No. 20 Tahun 2011”), menyatakan bahwa “Proses jual beli 

sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB 

yang dibuat di hadapan Notaris”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, PPJB merupakan 

sebuah perjanjian pendahuluan atas perjanjian jual beli hak atas tanah dan atau 

bangunan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Pada PPJB 

tersebut para pihak yang akan melakukan jual beli telah terikat serta telah 

mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang 

disepakati dalam pengikatan jual beli.  

Terdapat dua alasan dibuatnya PPJB, yaitu alasan normatif dan alasan 

pragmatis. Alasan normatif merupakan alasan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat 

                                                
8 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku 

Kesatu, Cet. Keempat, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 278. 
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(2) UU No. 20 Tahun 2011, yang mengatur syarat-syarat untuk membuat PPJB, 

yang meliputi telah ada kepastian atas:9 

1) Status kepemilikan tanah;  

2) Kepemilikan IMB;  

3) Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;  

4) Keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan  

5) Hal yang diperjanjikan. 

Alasan pragmatis merupakan alasan-alasan yang bersifat praktis. Alasan-

alasan yang sering digunakan oleh para pihak dalam membuat PPJB, seperti:10 

1) Sertifikat hak atas tanah sedang dalam proses penerbitan oleh Kantor Badan 

Pertanahan Nasional; 

2) Objeknya belum dibayar lunas oleh calon pembeli; 

3) Objek ikatan jual beli akan dialihkan kepada pihak lainnya; 

4) Agar dikemudian hari para pihak tidak memungkiri perjanjiannya; 

5) Calon pembeli tidak membatalkan PPJB secara sepihak; 

6) Tidak membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”). 

Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta 

otentik. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia 

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban 

untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.11 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

                                                
9 H. Salim HS., Op.Cit., hlm. 274. 
10 Ibid., hlm. 274-275. 
11 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 44  



 

 7 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU No. 2 Tahun 2014”), yang menyatakan 

bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang 

ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 

Notaris berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan 

akta tersebut, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.12 Kewenangan merupakan suatu 

tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap 

wewenang ada batasannya sebagaimana perundang-undangan yang mengaturnya. 

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang 

berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang.13 Mengenai akta otentik, 

pengertian lebih spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang 

menyebutkan bahwa, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Terdapat 3 (tiga) unsur terpenuhinya 

syarat suatu akta otentik, yaitu:14  

1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 

2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum; 

                                                
12 Herlien Budiono, Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di 

dalam Praktik, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.3. 
13 Sulhan, dkk. Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan 

Mudah Taat Hukum), (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 28. 
14 Ibid., hlm. 6. 
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3) Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah 

akta yang dibuat di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat 

oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 

mana aktanya dibuat, serta merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. 

Mengikat artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut dianggap sebagai sesuatu 

yang benar sepanjang ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Sempurna artinya 

akta otentik telah cukup untuk membuktikan dengan diri sendiri tanpa perlu alat-

alat bukti lain. 

Pada tanggal 12 Juli 2019 lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, M. Basuki Hadimuljono menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli Rumah. Permen PUPR ini menggantikan Keputusan Menteri 

Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual 

Beli Satuan Rumah Susun dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. 

Diterbitkannya Permen PUPR No. 11 Tahun 2019 ini dampaknya 

memberikan kepastian bagi calon pembeli rumah (konsumen). Hal ini karena 

Permen ini mengatur tentang penjualan rumah susun oleh pelaku pembangunan 

kepada masyarakat. Terdapat dua hal pokok yang diatur di dalam Permen ini. 

Pertama adalah kegiatan pemasaran rumah susun yang direncanakan oleh pelaku 

pembangunan kepada calon pembeli sebelum pembangunan dilaksanakan. Kedua 

adalah pengaturan mengenai PPJB yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara 
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pelaku pembangunan dan calon pembeli rumah susun. Dalam hal penulisan tesis 

ini, Penulis akan membahas mengenai pengaturan PPJB khususnya mengenai 

ketentuan pembatalan PPJB terhadap para pihak yang diatur dalam Permen PUPR 

No. 11 Tahun 2019. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa 

pertentangan mengenai berlakunya Permen PUPR No. 11 Tahun 2019 ini. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya keberatan dari pihak pelaku pembangunan terkait 

diterbitkannya Permen PUPR No. 11 Tahun 2019  ini yang dianggap hanya 

mementingkan konsumen dan kurang memberikan keadilan kepada pelaku 

pembangunan.15 Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan 

Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdullah, menilai “Terbitnya 

Permen PUPR No. 11 Tahun 2019 akan rentan dipermainkan konsumen yang tidak 

beritikad baik dengan dalih pelaku pembangunan tidak dapat memenuhi target 

sesuai yang diperjanjikan dalam PPJB dan akan membatalkan PPJB”.16 Pendapat 

berbeda diungkapkan oleh Direktur Utama PT Perdana Gapuraprima (GNPR), 

Arvin S. Iskandar menilai bahwa “Permen PUPR No. 11 Tahun 2019  cukup positif, 

hanya ada beberapa hal yang harus dikaji ulang salah satunya aturan pengembalian 

yang cukup besar bagi konsumen apabila terjadi pembatalan PPJB meskipun bukan 

menjadi kesalahan pelaku pembangunan”.17 

                                                
15 Imam Mudzakir, PUPR akan Sosialisasikan Permen 11 Tahun 2019, 

https://investor.id/business/pupr-akan-sosialisasikan-permen-11-tahun-2019, diakses pada tanggal 

8 April 2020. 
16 Dani Prabowo, Pengembang : Aneh, PPJB Dibuat Saat Pemasaran, 

https://properti.kompas.com/read/2019/08/30/065244321/pengembang-aneh-ppjb-dibuat-saat-

pemasaran?page=all#page3 , diakses pada tanggal 8 April 2020. 
17 CNBC Indonesia, Developer Minta Aturan PPJB Dikaji Ulang, 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190822123226-19-93891/developer-minta-aturan-ppjb-

dikaji-ulang , diakses pada tanggal 8 April 2020. 

https://investor.id/business/pupr-akan-sosialisasikan-permen-11-tahun-2019
https://properti.kompas.com/read/2019/08/30/065244321/pengembang-aneh-ppjb-dibuat-saat-pemasaran?page=all#page3
https://properti.kompas.com/read/2019/08/30/065244321/pengembang-aneh-ppjb-dibuat-saat-pemasaran?page=all#page3
https://www.cnbcindonesia.com/market/20190822123226-19-93891/developer-minta-aturan-ppjb-dikaji-ulang
https://www.cnbcindonesia.com/market/20190822123226-19-93891/developer-minta-aturan-ppjb-dikaji-ulang
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka akan dikaji 

penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul “AKIBAT HUKUM 

PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH 

SUSUN TERHADAP PARA PIHAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 

11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN 

JUAL BELI RUMAH”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam 

penulisan tesis ini adalah: 

1) Bagaimana akibat hukum pembatalan PPJB rumah susun terhadap para pihak 

dikaitkan dengan Permen PUPR No. 11 Tahun 2019? 

2) Bagaimana tanggung jawab Notaris akibat pembatalan PPJB rumah susun? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan tesis ini adalah: 

1) Mengadakan studi yang mendalam mengenai akibat hukum pembatalan PPJB 

Rumah Susun terhadap para pihak dikaitkan Permen PUPR No. 11 Tahun 

2019. 

2) Mendapatkan gambaran yang utuh mengenai tanggung jawab Notaris akibat 

pembatalan PPJB Rumah Susun. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan tesis 

ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menambah pengetahuan mahasiswa tentang pembatalan PPJB atas Rumah Susun 

melalui pelaku pembangunan pasca terbitnya Permen PUPR No. 11 Tahun 2019, 

dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pengembangan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan di Indonesia, 

khususnya mengenai PPJB dalam pengembangan tugas dan wewenang jabatannya 

sebagai Notaris. 

2) Manfaat Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat serta masukan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali serta 

memperbaharui isi Permen PUPR No. 11 Tahun 2019 tersebut khususnya mengenai 

akibat hukum pembatalan PPJB pasca terbitnya Permen PUPR No. 11 Tahun 2019.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini menggambarkan hal-hal yang bersifat umum tentang 

latar belakang penulisan tesis ini yang mengemukakan berbagai 

definisi, rumusan dan dan pengertian istilah yang terdapat dalam 

judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai 
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istilah-istilah tersebut, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penulisan tesis dan terkahir diuraikan sistematika penulisan tesis. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menguraikan teori-teori mengenai Notaris, akta otentik, 

perjanjian, perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian 

pendahuluan, serta kebatalan dan pembatalan akta. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini menguraikan mengenai metode yang digunakan oleh 

Penulis untuk membuat tesis ini, yang terdiri atas jenis penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, metode pendekatan dan 

metode analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah 

didapatkan Penulis melalui studi pustaka dari berbagai sumber, yaitu 

jurnal-jurnal, tesis dan hasil wawancara yang dilakukan Penulis 

dengan narasumber. Dari hasil penelitian tersebut, Penulis dapat 

membahas serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan 

masalah yang di dapat dari hasil penelitian ditambah tinjauan 

pustaka. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini menguraikan suatu kesimpulan dari pembahasan 

rumusan masalah yang selanjutnya dengan memberi saran yang 

diharapkan akan berguna di dalam praktek. 


	1.1. Latar Belakang

