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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi 

masyarakat. Tanah dapat digunakan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat 

tinggal maupun lahan untuk bercocok tanam. Pentingnya tanah di kota besar tidak 

hanya digunakan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal, tetapi juga 

digunakan untuk pembangunan dalam bidang lainnya. Bidang pembangunan yang 

saat ini berkembang ialah infrastruktur dan properti. 

Pembangunan dalam bidang properti marak dikembangkan oleh pelaku 

usaha (pengembang), karena bidang usaha ini memberikan suatu manfaat dan 

keuntungan bagi mereka. Salah satu bidang usaha properti yang dimaksud ialah 

pembangunan dalam sektor perhotelan. Pengembang yang menjalankan bidang 

usaha ini pada dasarnya sudah berbentuk badan hukum. Dalam hal ini badan 

hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang 

bergerak dalam sektor perhotelan, tentunya memerlukan tanah yang cukup luas 

untuk mendirikan sebuah bangunan. Untuk memperoleh tanah tersebut 

pengembang harus memperoleh hak atas tanahnya sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 

Peraturan yang harus ditaati oleh para pengembang untuk memperoleh 

tanah tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 

Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka 
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Penanaman Modal.
1
 Perolehan hak atas tanah dalam ketentuan ini diatur dalam 

Pasal 1 yang mengatakan bahwa perolehan atas tanah oleh perusahaan dalam 

rangka penanaman modal dilakukan melalui pemindahan hak atas tanah atau 

dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah. Pemindahan hak atas tanah 

atau penyerahan atau pelepasan hak atas tanah, dapat dilakukan dengan cara jual-

beli. 

Jual-beli hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok 

Agraria merupakan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya 

yang bersifat tunai. Jual beli selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan dari 

Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa jual-beli hak 

atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah yang berbunyi: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 

dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan yang berlaku.” Frasa “melalui jual-beli” di atas 

menunjukkan bahwa proses peralihan tanah melalui jual-beli merupakan bentuk 

peralihan yang sah dan diakui oleh hukum. 

                                                           
1
 Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan 

Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal 
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Menurut Pasal 95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dijelaskan bahwa pembuktian bahwa 

hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan dengan suatu akta yang 

dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu akta jual-beli yang kemudian akan 

dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. 

Selain diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan 

diatur dalam Peraturan Pelaksana PP No.24 Tahun 1997, Jual-beli tersebut diatur 

dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1457, 

pengertian jual-beli yaitu persetujuan antara pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan. Jual-beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sifatnya 

adalah terang dan tunai. Terang disini adalah jual-beli ini dilakukan dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tunai artinya harga dari jual-beli 

tersebut dibayar lunas, baru setelah itu PPAT dapat membuat Akta Jual-beli 

(AJB). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut 

hukum barat, agar hak atas benda beralih dari Penjual kepada pembeli, maka 

harus dilakukan 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda, yaitu:  

1. Perjanjian jual-beli (menurut hukum perjanjian) 

2. Penyerahan yuridis (menurut hukum benda atau hukum agraria dalam hal 

obyek perjanjian adalah tanah), sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 

KUHPerdata. Pasal 1459 KUHPerdata menyebutkan, ''Hak milik atas 

barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum 

diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616. 
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Selama kedua perbuatan hukum ini belum dilakukan, maka hak atas benda belum 

beralih dari Penjual kepada pembeli. 

Berdasarkan dari pengertian jual-beli menurut Undang-Undang Pokok 

Agraria maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, dapat dikatakan 

bahwa setiap perbuatan hukum jual-beli tanah membutuhkan peranan seorang 

Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat suatu akta otentik untuk 

menghindari akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak. 

Saat ini pemindahan hak atas tanah dengan cara jual beli secara terang dan 

tunai sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu masyarakat melakukan pembelian 

tanah tersebut dengan cara diangsur. Pembelian tanah yang pembayarannya 

dilakukan dengan cara diangsur seringkali dapat menyebakan konflik antar para 

pihak yang mengadakan jual beli tanah tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, 

maka dalam melakukan jual beli tanah, biasanya pihak pembeli dan Penjual 

sepakat untuk membuat sebuah akta Perjanjian Perikatan Jual Beli. Perjanjian 

tersebut di buat sebelum adanya pelunasan pembayaran oleh pihak pembeli. 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut dapat dibuat oleh para pihak tanpa 

melibatkan peranan Notaris atau dapat juga dibuat oleh dan dihadapan Notaris. 

Perjanjian Pengikatan Jual-Beli yang di buat oleh Notaris tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna. Setelah pihak pembeli melunasi harga yang 

disepakati sebelumnya, kemudian barulah kesepakatan jual beli tanah tersebut 

dituangkan kedalam bentuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. 
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Ada beberapa kasus dimana jual-beli tanah tersebut belum dibayar lunas 

oleh pembeli namun, Pejabat Pembuat Akta Tanah telah mengeluarkan Akta Jual-

beli, yang kemudian diikuti dengan Akta Perjanjian Utang Piutang. Jual beli tanah 

yang dilakukan dengan membuat Akta Perjanjian Utang Piutang menjadi dasar 

bagi para pihak untuk melakukan penuntutan jika ada salah satu pihak tidak 

melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian.  Dari perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak tersebut, maka timbul hak dan kewajiban. Para pihak yang 

mengadakan jual-beli dengan menggunakan Akta Perjanjian Utang Piutang harus 

melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi tanggungannya, namun seringkali 

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak pada kenyataannya seringkali 

tidak dipenuhi seperti yang tertuang dalam isi perjanjian sebelumnya, oleh sebab 

itu salah satu pihak dapat mengalami kerugian dan menguntungkan pihak lainnya. 

Untuk menghindari hal tersebut, di dalam Akta Perjanjian Utang Piutang harus 

adanya benda yang dijadikan jaminkan, sehingga bila debitur lalai karena tidak 

dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pelunasan jual-beli tanah, jaminan 

atas kebendaan yang dimiliki oleh pembeli dapat dieksekusi untuk melunasi 

pembayaran jual-beli tanah tersebut. Dalam jual-beli tanah seringkali yang 

menjadi objek jaminan adalah tanah itu sendiri. Jaminan atas tanah ini menurut 

hukum disebut jaminan dengan Hak Tanggungan. Pembebanan dengan Hak 

Tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. 

Debitur dikatakan lalai bila debitur tidak melaksanakan Perjanjian yang 

diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati bersama, keadaan tersebut 

dinamakan wanprestasi. Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti “kelalaian, 

kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Menurut 
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Munir Fuady, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban 

sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak 

tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan 

pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh salah 

satu pihak atau para pihak.
2
 Hal-hal yang telah diperjanjikan dalam suatu 

perjanjian tersebut melahirkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak yang 

sering disebut sebagai prestasi, sementara itu bila yang diperjanjikan tersebut 

tidak dipenuhi oleh salah satu pihak seperti yang terdapat dalam isi perjanjian 

yang dibuat sebelumnnya maka, pihak tersebut melakukan suatu wanprestasi. Jadi 

yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu: 

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali 

2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat waktu 

3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya 

4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. 

Tetapi dalam kenyataannya sulit untuk menentukan apakah pihak yang 

memiliki kewajiban untuk pemenuhan suatu prestasinya tersebut melakukan 

wanprestasi, karena seringkali ketika mengadakan perjanjian para pihak tidak 

menentukan waktu pelaksanaan perjanjian tersebut. Bahkan dalam suatu perikatan 

dimana waktu untuk melaksanakan prestasi tersebut ada suatu cidera janji yang 

tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk menentukan apakah pihak yang 

berkewajiban menjalankan prestasinya tersebut tidak memenuhi isi dari perjanjian 

adalah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan 

                                                           
2
 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Bandung: Mandar Maju, 2012. Hlm.1 
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perbuatan yang dilarang tersebut maka dapat dikatakan orang tersebut tidak 

memenuhi perikatan. 

Adapun penyebab dari wanprestasi tersebut yaitu karena faktor 

kesengajaan atau kelalaian. Yang dimaksud dalam keadaan lalai disini adalah 

peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur 

wajib memenuhi suatu prestasi tersebut Apabila dilampauinya saat ini, maka 

debitur ingkar janji.  Pada pasal 1238 KUHPerdata mengatur cara pemberitahuan 

itu dilakukan. Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi 

atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji.  

Pernyataan lalai perlu dilakukan dalam hal kreditur menuntut ganti rugi dari 

debitur. Jadi adanya suatu kelalian dalam perikatan yang dilakukan antara kreditur 

dan debitur yaitu pada saat debitur keliru melakukan prestasi dengan berdasarkan 

adanya itikad baik maka dapat dikataka kelalaian, tetapi apabila kekeliruan ini 

didasarkan pada itikad jahat maka tidak dapat dikatakan adanya suatu kelalaian 

didalam perikatan tersebut.   

Dari adanya suatu wanprestasi tersebut pastilah menimbulkan suatu akibat 

hukum. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi itu dapat berbentuk:  

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan 

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 

3. Peralihan resiko 

4. Membayar biaya perkara (pasal 181 ayat 1 HIR)  
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Dalam KUHPerdata yang mengatur tentang akibat dari wanprestasi 

(Breach of Contract) diatur dalam pasal 1243-1252, khususnya tentang ganti 

rugi.
3
  Istilah rugi itu sendiri yaitu kerugian kerusakan barang-barang milik 

kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur. Pada asasnya bentuk dari 

ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena itu menurut para ahli 

hukum perdata maupun yurisprudensi uang merupakan alat yang paling praktis, 

yang paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam suatu sengketa.  Selain ganti 

rugi yang dilakukan menggunakan uang ada bentuk lain dalam melakukan ganti 

rugi yaitu: pemulihan kekeadaan semula (in natura) dan larangan untuk 

mengulangi. Banyak dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu wanprestasi 

khususnya pada pihak yang dirugikan. Biasanya wanprestasi terjadi dalam dunia 

usaha yaitu pada saat adanya suatu perikatan yang mengikat anatara para pihak 

dan perikatan tersebut menimbulkan sengketa atau konflik dan dibawa dalam 

ranah hukum perdata.                             

Salah satu konflik yang ditimbulkan dari jual beli ini salah satunya seperti 

kasus yang terjadi antara PT. X dengan PT. Y. Kedua Perusahaan ini sama-sama 

bergerak didalam bidang bisnis yang sama yaitu Properti. PT. X merupakan salah 

satu badan usaha dari sebuah Yayasan milik Negara yang semula merupakan 

pemilik dari hak atas tanah seluas 48.290 m2 (Empat puluh delapan ribu dua ratus 

sembilan puluh ribu). Dalam hal ini PT. X menjual hak atas tanahnya tersebut 

kepada PT. Y dengan harga Penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 

271.631.250.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu 

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

                                                           
3
 Samuel M.P Hutabarat, ,Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian, Jakarta: PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia,2010, hlm.47-48 
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Pada jual beli tanah tersebut PT. Y belum melunasi harga tanah sebagai 

mana yang dimaksud, oleh sebab itu PT. X meminta untuk dibuatkan PPJB 

terlebih dahulu, namun Direktur PT. Y menyampaikan usul untuk tetap dibuatkan 

Akta Jual Beli (AJB). Alasannya karena PT. Y menjanjikan bahwa jual-beli ini 

akan dilaksankan tunai, dan sisa pembayaran seluruhnya akan dibayar pada bulan 

Januari 2008. 

Atas janji tersebut PT. X percaya dan mau membuat Akta Jual Beli tanah. 

Maka sebagai bukti dari jual beli tanah tersebut dikeluarkan Akta Jual Beli Tanah 

No. 335/2007 tanggal 21 Desember 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) Indra Gustia, SH.  Pada kenyataanya setelah dibuat AJB atas jual 

beli tanah tersebut, PT. Y tidak melunasi pembayaran seperti yang telah 

diperjanjikan sebelumnya. 

 

Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak, pada 

hari yang sama, yakni Jumat tanggal 21 Desember 2007, kedua pihak yaitu 

pembeli dan Penjual, bersama-sama menghadap Notaris lain, yakni Rusnaldy, SH 

untuk melakukan suatu perjanjian yang kemudian dituangkan dalam Akta 

Perjanjian Utang Piutang No.61. Namun isi dalam Akta tersebut mengenai 

Perjanjian Jual-beli Tanah Sertiikat HGB No. 1071/Tanjung Duren Selatan seluas 

48.290 m2 (Empat puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh ribu) 

dilangsungkan dengan harga Rp. 271.631.250.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu 

milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah 

dengan biaya pengosongan sebesar Rp. 8.450.750.000,00 (Delapan milyar empat 

ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruh harga 
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tanah yang harus dibayar PT. Y adalah sebesar Rp. 280.082.000.000,00 (Dua 

ratus delapan puluh milyar delapan puluh dua juta rupiah). 

Pelaksanaan pelunasan atas jual beli tanah tersebut dilakukan dengan 

pembayaran angsuran selama 13 (tiga belas) kali masing-masing sebesar Rp 

22.500.000.000,00 (Dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Namun 

sebenarnya objek jual beli yang diperjanjikan sama dengan objek jual beli dalam 

Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Indra Gustia, SH.  Penjual 

dalam perkara ini telah menerima sebagian pembayaran dari pembeli baik uang 

muka maupun sebidang tanah yang dijadikan objek jual beli dengan rincian 

sebagai berikut: 

Pada tanggal 21 Desember 2007 PT. Y telah membayar sebesar Rp. 

5.000.000.000,00 dan pada tanggal 18 Januari 2008 membayar sebesar Rp. 

5.000.000.000,00 

1. Pembayaran cicilan kedua sebesar ……….Rp. 22.500.000.000,00 

2. Pembayaran cicilan ketiga sebesar ……….Rp. 22.500.000.000,00 

3. Pembayaran susulan sebesar ……………..Rp.   1.000.000.000,00 

Jumlah        Rp. 56.000.000.000,00 

 

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1071/Tanjung Duren Selatan 

telah diserahkan kepada pembeli. Pada tanggal 15 Januari 2008, Sertifikat tersebut 

telah dibalik nama dari atas nama Penjual menjadi atas nama pembeli dan dicatat 

oleh Kantor Badan Urusan Pertanahan. 

Sejak tanggal 30 Maret 2008 kewajiban pembayaran tahap selanjutnya 

ditambah dengan pembayaran susulan, Pembeli tidak melaksanakan kewajibannya 
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untuk memenuhi pembayaran seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya 

didalam Perjanjian Utang Piutang, walaupun pihak Penjual telah mengirimkan 

surat-surat peringatan sebagai berikut: 

1. Surat tagihan pembayaran untuk angsuran bulan Maret 2008 No. B/17/ 

PH/III/2008 tanggal 17 April 2008. 

2. Surat tagihan pembayaran untuk angsuran bulan Maret sampai dengan 

bulan Mei 2008 No. B/18/PH/V/2008 tanggal 5 Mei 2008. 

3. Surat tagihan pembayaran untuk angsuran bulan Maret, bulan April 

dan bulan Mei 2008 No. B/20/PH/V/2008 tanggal 19 Mei 2008. 

4. Surat Somasi ke-1 No. B/22/PH/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 kepada 

PT. Y, isinya peringatan kepada Pembeli agar memenuhi 

kewajibannya seperti yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian 

Utang Piutang, yang kemudian disusul dengan surat-surat somasi 

berikutnya. 

 

Karena tidak ada tindak lanjut dan itikad baik dari pihak pembeli maka 

PT. X melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kasus ini 

berlanjut sampai proses pengadilan di tingkat Kasasi. Pada tingkat Kasasi Putusan 

sudah di keluarkan oleh Mahkamah Agung, namun para pihak sepakat untuk 

membuat akta perjanjian perdamaian. 

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti kasus tersebut dan membuat judul penulisan Thesis mengenai 

“KEDUDUKAN AKTA PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA PT. X 

DAN PT. Y YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT JUAL BELI SEBIDANG 
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TANAH HAK GUNA BANGUNAN (STUDI KASUS PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NO. 2978 K/Pdt/2011)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kedudukan Akta Perjanjian Utang Piutang antara PT. X 

dan PT. Y yang timbul sebagai akibat dari jual beli sebidang tanah? 

2. Apakah Putusan Mahkamah Agung No.2978 K/Pdt/2011 tentang jual 

beli tanah Hak Guna Bangunan sudah sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, salah satunya, mendapatkan 

pengetahuan mengenai suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah, serta 

memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan masalah 

lainnya.
4
 Dalam penelitian ini, berdasarkan pokok permasalahan yang disebutkan 

di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui tulisan ini adalah untuk: 

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan kedudukan Akta Perjanjian 

Utang Piutang antara PT. X dan PT. Y yang timbul sebagai akibat jual 

beli sebidang tanah. 

2. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No. 2978 

K/Pdt/2011 mengenai jual beli tanah Hak Guna Bangunan dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 2012), hlm 9. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh  dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis: dengan adanya penulisan tesis ini, diharapkan hasil 

penulisan tesis ini dapat memberikan dan menambah wawasan penulis 

serta yang membaca tulisan ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan terkait dibidang hukum, maupun pengetahuan di bidang 

kenotariatan lainnya termasuk penerapannya dalam praktik sehari-hari.  

2. Manfaat akademis: dengan penulisan ini, diharapkan dapat menjadi 

rujukan dan/atau referensi bagi publik, termasuk pelaku usaha, praktisi 

hukum, maupun kalangan akademis lainnya yang memerlukan 

informasi terkait dengan hasil penulisan ini untuk menghadapi kasus-

kasus dan/atau persoalan-persoalan serupa yang sedang mereka hadapi. 

3. Manfaat teoritis: untuk memberikan masukan dan perluasan dalam 

bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum mapun dalam bidang 

kenotariatan secara khususnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis membaginya menjadi 

beberapa sistematika penulisan. Sistematika tersebut terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Penulis menerangkan dalam tulisan hukum mengenai latar 

belakang, permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum 

terkait dengan permasalahan dibahas oleh penulis. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL 

Penulis menguraikan mengenai Landasan Teori terkait Perjanjian 

Utang Piutang, Jual Beli Tanah menurut hukum Tanahan 

Nasional, tata cara jual belitanah menurut hukum tanah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Penulis menjelaskan mengenai metode, tipe penelitian, sifat 

penelitian, data-data, alat pengumpulan data, analisa data, cara 

penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian. 

BAB IV  : ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 

Penulis membahas secara lebih mendalam mengenai kedudukan 

akta Perjanjian Utang Piutang jual-beli tanah Hak Guna 

Bangunan yang dilakukan antara PT. X dengan PT. Y, dan 

penulis akan membahas Prosedur yang tepat dalam Jual-beli 

tanah menurut Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Penulis memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan 

permasalahan yang penulis bahas dalam tulisan ini. 

 

 

 

 

 

 




