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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanah  merupakan  tempat  tinggal,  tempat  manusia  melakukan  aktifitas sehari-hari  

dan  juga  menjadi  sumber  mata  pencaharian  bagi  kalangan  petani  di wilayah  pedesaan  di  

seluruh  Indonesia.  Oleh  karena  pentingnya  arti  tanah  bagi masyarakat  Indonesia,  maka  

banyak  masyarakat  yang  berupaya  untuk  memiliki hak atas tanah tersebut agar dapat 

dijadikan tempat mendirikan rumah kediaman, tempat  bercocok  tanam, tempat  berusaha  

dengan  mendirikan  bangunan  rumah tempat  usaha  atau  bahkan  melakukan  pengalihan  hak  

atas  tanah  tersebut  melalui suatu transaksi jual beli.
1
 

Tanah merupakan peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau 

yang biasa disebut dengan UUPA. 

Kebijakan pertanahan didasarkan atas pokok-pokok ketentuan yang termuat dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan prinsip-prinsip dasar hukum tanah 

nasional. Bangsa Indonesia masih meyakini relevansi UU Nomor 5 Tahun 1960 dengan tuntutan 

jaman dan tuntutan reformasi, mengingat UU Nomor 5 Tahun 1960 masih sarat dengan semangat 

dan amanat untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan serta mengutamakan masyarakat 

dari golongan lemah. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi UUPA, yakni: 
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1. Unifikasi hukum pertanahan nasional sekaligus membangun hukum pertanahan nasional; 

2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah (reformasi penataan penguasaan tanah); 

3. Penataan pengunaan tanah (penataan dan penyediaan tanah untuk pembangunan yang 

memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat); 

4. Penataan pemberian hak atas tanah; dan 

5. Penataan administrasi pertanahan.
2
 

 Sejalan dengan usaha-usaha untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak 

kepemilikan atas tanah serta dalam rangka reformasi pendaftaran tanah, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (“untuk selanjutnya disebut PP Nomor 24 tahun 

1997”). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 UUPA yang menyatakan: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, 

keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 

pertimbangan Menteri Agraria.  
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Pada dasarnya, reformasi pendaftaran tanah merupakan landasan hukum untuk 

melaksanakan amanat UUPA. Reformasi pendaftaran tanah ini sangat penting mengingat 

bahwa di Indonesia salah satu penyebab timbulnya masalah pertanahan sebagian besar 

disebabkan karena belum terdaftarnya tanah-tanah. Dari sekitar 55 juta bidang tanah saat ini, 

yang diperkirakan akan berkembang menjadi 75 juta bidang pada akhir Pembangunan Jangka 

Panjang II tahun 2018, baru sekitar sepertiganya yang telah didaftar sejak jaman kolonial 

Belanda dulu.
3
 Dalam kaitannya dengan peralihan hak atas tanah melalui transaksi jual beli 

tanah merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (“untuk selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2016”), PPAT bertugas 

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. Pada pasal 2 ayat 2 Perbuatan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a)    Jual beli; 

b)    Tukar menukar; 

c)    Hibah; 

d)    Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 

e)    Pembagian hak bersama; 

f)    Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 

g)    Pemberian Hak Tanggungan; 
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h)    Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Mengacu pada Pasal 37 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa : “Peralihan 

hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan data 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.” Pada Pasal tersebut 

dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat 

oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 

diangkat oleh pemerintah, sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja 

tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Dalam hal ini, peralihan hak seperti jual beli tujuan membeli hak atas tanah adalah bukan 

hanya supaya secara sah dapat menguasai dan mempergunakan tanah tetapi secara yuridis juga sah 

memiliki hak atas tanahnya. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak 

yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak 

yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang 

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
4
 

Jual beli sebagai dasar peralihan hak mencakup perjanjian anatara pihak penjual dan 

pihak pembeli yang harus memenuhi syarat sah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu 

hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh 

hukum atau undang-undang.
5
   Suatu perjanjian bisa dikatakan sah dan berlaku mengikat para 

pihak yang membuat perjanjian bila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur 
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dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata (“untuk selanjutnya disebut KUH 

Perdata“),  antara lain : 

1. Sepakat 

Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang 

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala 

sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini misalnya, harus diberikan secara bebas, 

artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan. Dalam hal 

kesepakatan terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya suatu unsur penawaran (offer) 

oleh salah satu pihak dan diikuti oleh penerimaan penawaran (acceptance) dari pihak 

lainnya sehingga akhirnya terjadinya suatu perjanjian yang mengikat antara para pihak 

tersebut.  

2. Kecakapan pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan 

hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap 

menurut hukum. Pengaturan kecakapan sebagai berikut  : 

a. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-

laki dan 16 tahun bagi wanita. 

b. Menurut KUH Perdata, dewasa adalah 21 tahun atau sudah menikah (Pasal 330 KUH 

Perdata). 

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“untuk selanjutnya disebut KUH 

Pidana), dewasa adalah belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin 
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sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali 

menjadi belum cukup umur. (pasal 294 dan 295 KUH Pidana). 

3. Obyek perjanjian itu harus jelas 

Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan 

untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUH 

Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang 

paling sedikit ditetapkan jenisnya. Objek dalam perjanjian ini harus jelas, misalnya dalam 

perjanjian jual beli perumahan harus dijelaskan bentuk rumah, ukuran tanah, dan lain 

sebagainya. 

4. Perjanjian itu dibuat atas dasar suatu sebab yang dibolehkan. 

Sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud 

untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang tidak halal ialah jika 

ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. 

Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak 

mempunyai kekuatan atau batal demi hukum. Dalam hal ini, sesuatu yang dalam 

perjanjian dilarang oleh tata susila atau ketertiban, misalnya jual beli ganja itu di larang 

karena sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat merupakan 

syarat objektif. Apabila melanggar perjanjian dengan syarat subjektif maka akibatnya dapat 

dibatalkan, artinya Dalam keadaan ini maka akibat-akibat yang timbul dari perjanjian itu 

dikembalikan ke keadaan semula sebelum diadakannya perjanjian. Sedangkan apabila melanggar 

perjanjian dengan syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang dijadikan objek perjanjian maka 

akibat hukum yang berlaku adalah batal demi hukum dengan dimintakan pembatalan oleh hakim. 



7 

 

 Prosedur yang harus dilakukan sebelum PPAT membuat Akta Jual Beli maka PPAT 

harus memeriksa dan menerima kelengkapan dokumen para pihak. Jika ada kekurangan 

dokumen harus segera meminta kekurangan tersebut dan dilengkapi terlebih dahulu. Prosedur 

selanjutnya yang penting yaitu melakukan pengecekan keabsahan atas sertipikat yang akan 

menjadi objek jual beli tersebut. Menurut Pasal 97 ayat 1 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“untuk 

selanjutnya disebut Permenag/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997”) bahwa :  

“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan 

pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor 

Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli”. 

Jual beli dalam hal ini berkaitan dengan adanya take over yang merupakan sebuah  

tindakan pengalihan kepemilikan sebuah rumah dari seseorang kepada orang lain atau pihak 

lain (bank) yang dilakukan dengan sebuah perjanjian resmi dan sah berdasarkan hukum serta 

ketentuan yang berlaku.
6
 Take over bisa saja dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain: 

mendapatkan sejumlah bunga yang lebih ringan, membeli sebuah rumah yang lebih besar dan 

sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan keuangan yang begitu mendesak, serta berbagai alasan 

lainnya. Proses take over tentu harus dilakukan dengan sebuah surat perjanjian, sehingga 

kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya tidak akan mengalami kerugian, baik di masa 

sekarang maupun di masa yang akan datang. 
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 Pada penelitian ini, take over jual beli yang dilakukan yaitu dalam kaitannya dengan beda 

bank sehingga sertipikat yang masih dijaminkan dalam bank masih dalam penguasaan pihak 

bank selaku Kreditur/Pemegang Hak Tanggungan. Pihak Pembeli tidak melanjutkan dengan 

bank Pemegang Hak Tanggungan tersebut namun memilih bank lain untuk dilakukan 

pendaftaran Hak Tanggungan baru dan untuk melunasi kredit dari bank sebelumnya. 

Bank selaku Kreditur/Pemegang Hak Tanggungan tidak semata-mata meminjamkan 

sertipikat yang masih dalam jaminan untuk dipinjamkan kepada bank lain (Kreditur/Pemegang 

Hak Tanggungan baru) untuk dilakukan Pengecekan Sertipikat yang dalam hal ini pengecekan 

akan dilakukan oleh Notaris/PPAT. Berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Pihak Penjual 

(Pemilik Sertripikat) memohon untuk diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

(“untuk selanjutnya disebut SKPT”) dari Kantor Pertanahan setempat dengan sepengetahuan dan 

persetujuan dari Bank selaku Kreditur/pemegang hak tanggungan.  

Bahwa isi dari SKPT sesuai yang diatur dalam Pasal 187 Permenag/Ka.BPN Nomor 3 

Tahun 1997, yaitu informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, 

daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak 

yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. SKPT ini bukan termasuk kedalam 

pengecekan sertipikat karena hanya tentang uraian informasi dari sertipikat tersebut. 

Beberapa Notaris/PPAT membuat Akta Jual Beli yang berdasarkan dengan SKPT 

tersebut, padahal sertipikat belum dilakukan pengecekan dan dalam sertipikat tersebut harus 

dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat : “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di 

Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal 

pengecekan. Dalam hal ini, Akta Jual Beli harus memastikan nomor dan tanggal sesuai dengan 

penandatangan para pihak namun sertipikat belum dilakukan pengecekan. Pada dasarnya, 
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Notaris/PPAT bukan hanya memastikan nomor dan tanggal penandatangan namun sebelum 

dilakukan penandatangan Akta Jual Beli, penjual harus membayarkan Pajak yang biasa kita 

kenal dengan istilah pajak penjual atau pajak penghasilan (PPh) Final dan melakukan penelitian 

atas penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan kepada Kantor Pajak setempat. 

Berdasarkan tulisan yang telah dipaparkan diatas, Penulis akan mengupas lebih lanjut, 

ditinjau dari sudut pandang yuridis dan mendorong penulis untuk meneliti dan menulis tesis 

dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Keterangan Pendaftaran 

Tanah Dalam Proses Take Over Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

tesis ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana  kekuatan  hukum  Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk Jual Beli Hak 

atas Tanah yang menjadi Hak Tanggungan Bank lain?  

2. Bagaimana akibat hukum penggunaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh  

Notaris/PPAT dalam Jual Beli Tanah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan meneliti  kekuatan  hukum  Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

untuk Jual Beli Hak atas Tanah yang menjadi Hak Tanggungan Bank lain. 

2. Untuk mengetahui dan meneliti akibat hukum penggunaan Surat Keterangan Pendaftaran 

Tanah oleh  Notaris/PPAT dalam Jual Beli Tanah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi segi praktis 

maupun segi teoritis. 

1. Bagi segi praktis, diharapkan hasil penulisan dapat menambah wawasan bagi masyarakat 

dan bagi praktisi yang bergerak dibidang pertanahan khususnya, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi masukan mengenai jual beli pada umumnya. 
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2. Bagi segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan   

literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas  

sebagai  pejabat umum. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah Tesis, sistematika penulisan merupakan suatu 

bagian yang sangat penting karena dengan adanya sistematika penulisan ini maka 

pembahasannya akan dapat diarahkan untuk menjawab masalah-masalah dan membuktikan 

kebenran hipotesanya. 

Kemudian agar memudahkan isi dari tesis ini, maka sistematika penulisan disusun secara 

menyeluruh mengikat kerangka dasarnya yang dibagi dalam beberapa bab itu akan menantang 

dalam pemecahan permasalahan dalam pembahasannya dan kita lihat sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis membagi lima sub-bab, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang kegunaan dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Jual beli pada 

umumnya dan hal-hal apa saja yang mencakup perjanjian jual beli, juga menjelaskan tentang 

garis besar proses jual dengan menggunakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber bahan penelitian 

serta analisis yang mengarah pada pendekatan yang menggunakan dengan berbagai argumen. 

BAB IV : PEMBAHASAN 
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Pada bab ini diawali dengan diuraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, selanjutnya 

diuraikan hasil penelitian tentang kekuatan hukum dari Surat Keterangan Pendafataran Tanag 

yang dijadikan dasar dibuatnya akta jual beli yang pada dasarnya mengungkapkan fakta yang 

menjawab dari rumusan masalah.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini hanya terdiri daru dua sub bab yakni kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk 

perbaikan dari hasil penelitian. 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




