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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam 

kehidupan manusia. Peranan tanah sangat penting karena tanah merupakan 

sumber dari kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan. Hal itu dapat terlihat 

dari manusia hidup dan melakukan berbagai aktivitas  kesehariannya di atas 

tanah. Tanah juga merupakan kekayaan Negara yang dibutuhkan dalam 

rangka mewujudkan pembangunan nasional. Dengan demikian merupakan 

tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”.Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Pemerintah 

termasuk didalamnya adalah pembangunan untuk kepentingan umum seperti 

sarana transportasi, rumah sakit, sekolah, sarana olahraga, jalan, lahan 

terbuka hijau, dan lain-lain. Pembangunan untuk kepentingan umum ini harus 

terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya 

jumlah penduduk. 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan tingkat 

kemakmuran yang semakin baik tersebut tentunya memerlukan fasilitas-
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fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, diantaranya: sarana 

olahraga, jalan, transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-

lain. Tanah sebagai kekayaan negara menjadi wadah untuk terwujudnya 

pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Dalam hal tanah sebagai wadah yang 

diperuntukkan untuk fasilitas umum masih tersedia luas, maka hal tersebut 

tidak menimbulkan masalah. Namun, permasalahan muncul ketika sulitnya 

mendapatkan tanah untuk Pembangunan Kepentingan umum karena 

banyaknya tanah yang sudah dimiliki secara individual oleh masyarakat dan 

tanah untuk fasilitas umum yang tersedia sudah sangat terbatas 

persediaannya. 

Dengan banyaknya tanah yang sudah dilekati hak kepemilikan secara 

individual oleh penduduk, maka tidak jarang untuk membangun suatu 

fasilitas umum, Pemerintah mengambil tanah-tanah hak individual untuk 

tujuan pembangunan tersebut. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia 

terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengambil 

tanah-tanah hak individual untuk kepentingan umum, yaitu Pertama, 

Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah. Kedua, Pencabutan Hak Atas 

Tanah.1 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah adalah pelepasan hubungan 

hukum antara seseorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara 

pemberian ganti rugi yang besarnya berdasarkan pada musyawarah antara 

kedua belah pihak sedangkan Pencabutan Hak Atas Tanah adalah 

pengambilan tanah secara paksa oleh Negara atas tanah milik seseorang yang 
                                                        
1 S.F Marbun dan Mahfud M.D, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Jogja: Liberti) 
hal.164. 
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mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan 

melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban 

hukumnya. Selain itu, untuk memperoleh hak atas tanah salah satunya bisa 

dilakukan dengan perjanjian jual beli, perjanjian jual beli tanah akan 

menimbulkan suatu perikatan antara penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli 

tersebut salah satunya harus didasari pada iktikad baik baik dari pihak penjual 

maupun pembeli.  

Pada penulisan ini yang akan dibahas adalah mengenai perjanjian jual 

beli yang dilakukan diatas tanah yang sudah dilakukan pembebasan/pelepasan 

oleh pihak berwenang, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah 

kepemilikan tanah secara ganda dan kedudukan pihak manakah yang harus 

diutamakan antara pemerintah yang telah melakukan pembebasan terlebih 

dahulu atau pembeli yang beritikad baik. 

Dalam proses perolehan hak atas tanah dikenal 2 (dua) asas hukum, 

yaitu asas itikad baik dan asas nemo plus yuris.2 Asas itikad baik, yaitu bahwa 

orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi 

pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk 

melindungi orang yang beritikad baik. Asas nemo plus yuris yaitu bahwa 

orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini 

bertujuan melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali 

haknya yang terdaftar atas nama siapapun. Namun pada prakteknya saat ini 

                                                        
2 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 
halaman 117-121. 
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asas itikad baik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai 

alasan pembeli sudah memiliki itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian 

jual beli tanah yang dilakukan secara tidak sah. Hal tersebut dapat 

menimbulkan suatu masalah ketika adanya pembebasan lahan yang dilakukan 

oleh Pemerintah namun tanah tersebut dijual kembali oleh oknum sehingga 

pembeli tanah yang baru beralasan bahwa jual beli yang dilakukan sudah 

memenuhi asas beritikad baik.Hal ini terjadi dalam kasus PT Angkasa Pura II 

(Persero) dengan PT Prima Griya Lestari. PT Angkasa Pura II (Persero) 

sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang Jasa Kebandarudaraan, 

dalam melakukan tugasnya memerlukan tanah yang merupakan salah satu 

kebutuhan pokok untuk membangun suatu bandar udara beserta dengan 

seluruh fasilitasnya.  

Dalam proses pembebasan tanah yang berasal dari hak milik 

penduduk atau hak milik adat, sering kali setelah dilaksanakannya 

pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan serta diberikan pembayaran ganti 

ruginya oleh PT Angkasa Pura II (Persero), tanah dimaksud dijual kembali 

oleh masyarakat atau oknum dari Panitia Pembebasan demi tujuan dan 

kepentingan pribadi, dalam perkara ini tanah masyarakat dijual kembali 

kepada PT Prima Griya Lestari yang saat ini telah dibangun Perumahan dan 

dikenal dengan nama Perumahan Taman Adhiloka.  

PT Prima Griya Lestari berdalih tidak mengetahui bahwa tanah yang 

dibelinya tersebut, telah dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya, sehingga 
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harus dianggap sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi. 

Dalam kasus ini timbul permasalahan yaitu siapakah yang berhak diakui 

sebagai pemilik yang sah atas tanah yang telah dibebaskan tersebut, apakah 

PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Pemegang hak atas tanah yang telah 

dibebaskan tersebut atau PT Prima Griya Lestari sebagai Pembeli yang 

beritikad baik dengan akibat jika PT Angkasa Pura II yang memperoleh hak 

atas tanah maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh PT Prima Griya 

Lestari menjadi batal demi hukum.  

Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menulis dan menganalisis lebih 

lanjut mengenai “KEDUDUKAN HUKUM ANTARA PEMEGANG HAK 

ATAS TANAH YANG TELAH DIBEBASKAN DENGAN PEMBELI 

YANG BERITIKAD BAIK” yang kemudian dijadikan judul dari penulisan 

skripsi ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka pokok 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana kedudukan pemegang hak atas tanah yang telah dibebaskan 

dengan pembeli yang beritikad baik, yang mana yang didahulukan?  

2. Bagaimana status perjanjian jual beli tanah pada kasus PT Angkasa Pura II 

Persero sebagai pemegang hak atas tanah yang telah dibebaskan dengan 

PT Prima Griya Lestari sebagai pembeli yang beritikad baik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Menelusuri, menemukan dan menganalisis kedudukan mana yang 

didahulukan antara pemegang hak atas tanah yang telah dibebaskan 

dengan pembeli yang beritikad baik. 

2. Menelusuri, menemukan dan menganalisis status perjanjian jual beli tanah 

yang terjadi dalam kasus PT Angkasa Pura II  sebagai pemegang hak atas 

tanah yang telah dibebaskan dengan PT Prima Griya Lestari sebagai 

pembeli yang beritikad baik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian 

dan pertanahan yang mana pembangunan saat ini sedang berkembang pesat di 

Indonesia, serta dapat menambah bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu 

hukum, khususnya hukum perjanjian dan pertanahan yang berkaitan dengan 

sengketa pembebasan lahan seperti dalam kasus PT Angkasa Pura II (Persero) 

dengan PT Prima Griya Lestari. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

menunjang kelancaran pembebasan tanah dalam praktek dan 

mengembangkan pengetahuan mengenai perjanjian jual beli tanah dan 

pembebasan tanah, sehingga pembaca dapat memahami legalitas pembebasan 

tanah yang berkaitan dengan kedudukan pemegang hak atas tanah yang telah 
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dibebaskan dan pembeli yang beritikad baik seperti dalam kasus PT Angkasa 

Pura II (Persero) dengan PT Prima Griya Lestari. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I:PENDAHULUAN 

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang akan ditulis 

oleh penulis pada bab-bab berikutnya, bab ini terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual 

yang mendasari penelitian dalam skripsi ini. Pada landasan teoritis, penulis 

menjelaskan teori-teori yang mendukung dalam perjanjian jual beli tanah dan 

pembebasan tanah, seperti teori hukum perjanjian, perjanjian jual beli, teori 

hukum pertanahan, teori hukum hak atas tanah. Sedangkan pada landasan 

konseptual, penulis menjelaskan istilah-istilah yang akan dipakai oleh penulis 

selama penulisan skripsi ini.   
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BAB III:METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini, yaitu metode penelitian normatif, prosedur 

perolehan bahan penelitian, sifat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah secara kualitatif yaitu mencari kebenaran rumusan hukum yang terdiri 

dari pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum. Selain itu 

juga membahas mengenai hambatan penelitian dan cara-cara menanggulangi 

hambatan yang dihadapi saat melakukan penelitian. 

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan penelitian 

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

prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bab 

ini juga akan diuraikan jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus dalam 

penelitian 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.  
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