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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia seringkali menimbulkan konflik 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, bukti kepemilikan dan keabsahan dokumen 

tanah sangat diperlukan. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan 

bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia 

Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pokok-

pokok kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh Negara dan ditujukan untuk 

mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan ketentuan 

Pasal tersebut, maka diartikan bahwa Negara bukan pemilik tanah dalam suatu 

Negara. Tetapi, Negara mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah tersebut 

untuk semata-mata demi kepentingan masyarakat banyak. 

 Pemerintah sebagai bentuk nyata dari adanya Negara dalam sistem Hukum 

Tata Negara bersifat mengatur kehidupan bermasyarakat melalui kekuasaan dan 

kewenangannya untuk membuat produk-produk hukum baik eksekutif, legislatif, 

dan yudisiil demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Indonesia 

sebagai Negara hukum juga harus memberikan perlindungan hukum melalui 

Pemerintah untuk membuat aturan-aturan hukum demi tercapainya kepastian, 

keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia. 

 Bambang Tri Cahyo dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pertanahan 

menjelaskan bahwa tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena, (1) tanah 
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mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakainya, (2) permintaan akan tanah 

akan sangat tinggi sehingga harganya juga mahal, dan (3) tanah memiliki nilai 

ekonomis yakni tanah layak untuk dimiliki dan ditransfer atau dialihkan.1 Oleh 

karena itu, harus ada aturan-aturan hukum yang dapat mengatur perbuatan hukum 

di bidang pertanahan, agar tidak terjadi permasalahan di masyarakat. 

Hukum tanah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). 

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena dua hal, yaitu peristiwa hukum dan 

perbuatan hukum. Cara peralihan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 26 

ayat (1) UUPA ditentukan sebagai berikut : 

"Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah." 

Pengertian secara luas dari ketentuan tersebut adalah bahwa peralihan hak atas 

tanah karena peristiwa hukum yaitu karena pewarisan. Sedangkan Peralihan hak 

atas tanah di dalam perbuatan hukum bisa terjadi karena jual beli, tukar menukar, 

hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak 

guna bangunan, hak pakai, lelang, dan pemberian hak tanggungan. Tetapi, pada 

umumnya, tanah yang diperoleh oleh masyarakat lebih sering dilakukan dengan 

transaksi jual beli. 

Jual beli menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebuah perjanjian di 

mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang 

																																								 																					
1 Bambang Tri Cahyo, Ekonomi Pertanahan, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hal.16. 
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kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.2 Kemudian 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutya disebut KUHPer) 

ketentuan Pasal 1457 ditentukan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan 

mana penjual mengikatkan dirinya (artinya berjanji) untuk menyerahkan barang 

yang bersangkutan kepada pembeli yang mengikatkan dirinya untuk membayar 

kepada penjual dengan harga yang telah disepakati. 

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan “Untuk menjamin 

kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PP.” 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP 24 tahun 

1997) Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh sebab itu, tanah harus didaftarkan di 

Kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten/Kota Madya agar Negara melaui 

Pemerintah memberikan kepastian hukum dalam bentuk sertipikat tanah yang 

merupakan alat bukti atas suatu kepemilikan tanah. 

Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti yang sah (selain risalah lelang, jika 

peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah 

beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) atau camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. 

Secara hukum, Peralihan Hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di 

bawah tangan tanpa AJB. Tetapi, jika suatu peralihan hak sudah dibuatkan secara 

bawah tangan, maka untuk mengajukan baliknama sertipikat tersebut harus 

dibuatkan lagi AJB di hadapan PPAT. 

																																								 																					
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), hal.224-

225. 
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Dalam jual beli tanah, salah satu syarat agar AJB dapat dibuat oleh PPAT 

ialah dengan menunjukkan adanya sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah 

tersebut. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan 

pendafataran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda 

bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 20 PP 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa 

surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertipikat, yaitu salinan 

buku tanah dan surat ukur setelah digabung menjadi satu bersama-sama dengan 

suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.3 

Dalam praktek, jual beli dengan objek hak atas tanah sering didahului 

dengan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau 

yang dalam istilah praktek disebut PPJB. PPJB adalah perjanjian antar pihak 

penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya 

unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut.4 

 Pada praktek, terjadi banyak permasalahan dalam transaksi jual beli tanah 

yang diawali dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena persyaratan 

untuk bisa dilakukan Akta Jual Beli (AJB) masih dalam proses pengurusan, 

sehingga, untuk mengikatnya hanya dilakukan PPJB. Sering dijumpai pada 

praktek jual beli tanah, proses pengurusan syarat agar dapat dilakukannya AJB 

membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kebutuhan daripada pihak pembeli 

pun terkadang sifatnya mendadak yang mengakibatkan pembeli harus menjual 

tanah yang baru saja dibeli walaupun proses pengurusan jual beli tersebut belum 

																																								 																					
3 J. Andy Hartanto, Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah, (Surabaya: Laksbang 

Justitia, 2015), hal. 21. 
4 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 

hal.29 
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sepenuhnya selesai atau tidak menutup kemungkinan dalam praktek pihak 

pembeli sudah merasa bahwa PPJB yang dilakukan di hadapan Notaris sudah 

cukup sebagai alat bukti yang kuat atas pemindahan hak atas tanah melalui jual 

beli yang dilakukan dengan pihak penjual, selain itu dimungkinkan juga bahwa 

pihak pembeli tidak dapat melanjutkan proses dari PPJB ke AJB karena sebab-

sebab tertentu. Seperti kasus yang terjadi di Lombok, di mana terjadi pembelian 

tanah secara lunas dari penjual (Tuan A) kepada pembeli (Tuan B). Tetapi, 

pembeli dan penjual belum bisa menandatangani AJB di hadapan PPAT karena 

sertipikat tersebut masih dalam proses pengurusan pemecahan hak atas tanah. 

Pembayaran atas jual beli tanah tersebut telah dilakukan secara tunai dan hanya 

menggunakan selembar kwitansi biasa. Oleh karena itu, sebelum dapat dilakukan 

penandatanganan AJB di hadapan PPAT, para pihak sepakat untuk membuat 

perjanjian jual beli (PPJB) dengan kuasa menjual yang dibuat di hadapan Notaris. 

Setelah proses dibuatnya akta PPJB dan kuasa menjual, pihak penjual (Tuan A) 

meninggal dunia. Dengan meninggalnya pihak penjual dalam proses peralihan 

hak atas tanah yang belum sepenuhnya selesai, kemudian status peralihan hak atas 

tanah tersebut menjadi tidak jelas, sehingga pihak pembeli (Tuan B) mengalami 

kendala untuk menjual lagi kepada pihak ketiga. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka judul tesis ini adalah "Keabsahan Jual 

Beli Tanah Oleh Pihak Yang Berbeda Berdasarkan PPJB Dengan Akta Kuasa 

Menjual Yang Pemberi Kuasanya Meninggal Dunia." 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana keabsahan jual beli tanah oleh pihak yang berbeda 

apabila pihak pemberi kuasanya meninggal dunia? 
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1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli apabila 

pemberi kuasanya meninggal dunia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1.3.1 Untuk menganalisis dan menggambarkan keabsahan jual beli tanah 

oleh pihak yang berbeda apabila pihak pemberi kuasanya meninggal 

dunia. 

1.3.2  Untuk menganalisis dan menggambarkan perlindungan hukum bagi 

penjual dan pembeli apabila pemberi kuasanya meninggal dunia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan 

kenotariatan pada khususnya. 

1.4.1.2 Menambah referensi keilmiahan bagi pihak-pihak 

yang concern terhadap hukum kenotariatan. 

1.4.1.3 Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi 

pertimbangan untuk pembentukan peraturan perundang-

undangan terkait agar lebih memberikan aturan hukum yang 

memenuhi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan 

penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk 
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mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

1.4.2.2 Sebagai informasi secara empiris tentang praktek Notaris 

dan PPAT dalam menjalankan jabatannya untuk keabsahan 

jual beli tanah berdasar PPJB dan surat kuasa apabila 

pemberi kuasa meninggal. 

1.4.2.3 Memberikan jawaban atau masukan atas permasalahan yang 

diteliti. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tesis ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang bertujuan 

untuk mempermudah proses penyusunannya, dan pembaca lebih mudah 

memahami isi daripada tulisan ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai permasalahan yang ada di 

sekitar kita terutama permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis kali ini, 

yang diletakkan pada latar belakang masalah, sedangkan permasalahannya 

diletakkan pada rumusan masalah. Kemudian, tujuan penelitian menjelaskan 

tentang apa yang ingin peneliti capai di dalam tesis ini. Manfaat penilitian 

menjelaskan tentang manfaat penelitian tesis ini bagi penulis dan juga bagi 

pembaca. Selanjutnya, sistematika penulisan berisikan kerangka tesis yang 

disusun mulai dari Bab I sampai Bab V untuk memberikan arah penelitian dengan 

tujuan agar tesis ini sesuai dengan penulisan sebuah karya ilmiah sebagaimana 

mestinya. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian jual beli beserta syarat 

sahnya suatu perjanjian, pengertian kuasa, jenis surat kuasa, dan juga kapan 

berakhirnya surat kuasa, pengertian pengikatan perjanjian jual beli (PPJB), kapan 

dilaksanakannya, dibuat oleh siapa, serta fungsi dari perjanjian pengikatan jual 

beli, dan yang terakhir akan dijelaskan pengertian dari hak atas tanah namun, pada 

sub bab ini peneliti hanya akan membahas mengenai Hak Milik sebagai obyek 

penelitian. 

Bab ini dibuat dalam bentuk uraian secara teoritis berdasarkan ketentuan 

hukum serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini akan dibahas mengenai metode penelitian yaitu tentang 

kerangka penelitian, jenis penelitian, jenis data yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam menganalisa masalah, teknik pengolahan data yang akan dipakai oleh 

peneliti, metode pendekatan dalam menganalisa masalah serta jenis analisa data 

yang akan dipakai oleh peneliti dalam mengerjakan penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan menguraikan mengenai analisi permasalahan dalam praktek 

jual beli dan kepentingan para pihak sebagaimana kasus yang dibahas dalam tesis 

ini berdasarkan prinsip-prinsip atau ketentuan perundang-undangan serta teori 

yang dikemukakan oleh para ahli. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan 

jawaban terhadap masalah dalam penelitian, serta dikemukakan pula saran-saran 

sebagai rekomendasi akademik dari keseluruhan Bab I sampai Bab V dengan 

menarik kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




