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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum,1 sehingga setiap tindakan yang dilakukan setiap 

Warga Negaranya haruslah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep 

negara Hukum mengacu kepada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan 

terlindunginya hak-hak asasi manusia serta kesejahteraan umum. Negara Hukum ialah 

negara yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang mempunyai sifat memaksa.Cita 

Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian 

pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.2 Menurut Aristoteles,yang memerintah 

dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil dan kesusilaan 

yang dapat menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Suatu Negara yang baik ialah 

Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. 

Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, dan 

suku yang beragam, serta kebudayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun kekayaan 

yang dimiliki Indonesia ternyata belum menjadikan Indonesia sebagai negara maju. 

Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai negara berkembang. Hal itu terlihat dari 

jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka pengangguran, dan 

                                                             
1Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 1 Butir 3.  
2NI’ Matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview, (Yogyakarta: UI Press, 2005), hal.1. 

https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-berkembang
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pembangunan infrastruktur yang belum merata, serta lambatnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Indonesia sebagai negara berkembang yang menurut konstruksi, memiliki tugas 

dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tercantum di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.3 Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia melaksanakan 

pembangunan nasional. Pembagunan nasional itu sendiri meliputi pembangunan di 

bidang sosial, ekonomi, hukum, dan hankam (pertahanan dan keamanan). 

Pembangunan ekonomi mencangkup pembangunan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang mengacu kepada sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan hidup pangan  yang 

dalam hal ini ialah tanah dibutuhkan oleh setiap manusia, dan itu memiliki permasalahan 

tersendiri dalam kaitannya dengan peraturan hukum nasional. Diantaranya, terkait dengan 

pengadaan tanah ataupun jual beli tanah baik oleh pemerintah, perorangan maupun Badan 

Hukum. 

Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris yang kaya dan subur akan tanahnya. 

Indonesia terdiri dari berbagai Pulau dan Suku yang terbentang sangat luas dari Sabang 

sampai Merauke yang terkenal akan kebudayaan dan sifatnya yang ramah tamah. 

Indonesia sebagai negara yang berkembang merupakan negara strategis yang berada di 

daerah khatulistiwa yang memungkinkan masyarakatnya memaksimalkan lahan tanah 

yang dimilikinya. Pada orde baru, Indonesia dikenal sebagai Negara penghasil dan 

                                                             
3Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 33 Butir 3. 
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pengekspor akan hasil tanamannya, mulai dari palawija, kopi, cengkeh sampai dengan 

beras. 

Seiring perkembangan jaman, masyarakat sudah mulai beralih dari pengolah 

lahan tanah menjadi Negara industri, hanya sebagian kecil saja yang masih 

memanfaatkan tanah sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Peralihan 

tersebut mengakibatkan lahan tanah menjadi semakin terbatas, dimana hampir disetiap 

sudut kota-kota besar sudah hampir tidak dapat dijumpai lagi lahan tanah kosong. 

Tanah, sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun 

sengketa.4 Kebutuhan akan tanah merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam rangka 

untuk membangun tempat tinggal dan perumahan yang layak. Banyaknya orang yang 

membutuhkan tanah tidak sebanding dengan jumlah tanah yang ada. Jumlah penduduk 

Indonesia pada Tahun 2017 berdasarkan data sensus penduduk berjumlah 250 juta jiwa,5 

sedangkan penyediaan bidang tanah hanya terdiri dari 126 juta bidang tanah.6 Kebutuhan 

tanah yang tidak mencukupi sementara kebutuhan tanah yang tinggi membuat harga 

tanah menjadi semakin mahal dan menjadi semakin langka, membuat hampir sebagian 

orang tidak dapat memilikinya.  

Untuk dapat memiliki hak atas tanah, banyak cara yang dapat dilakukan sesuai 

peraturan peralihan hak atas tanah dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala 

                                                             
4Maria S.W,dkk, Mediasi Sengketa Tanah, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hal.2. 
5Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk 

Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta 

jiwa perempuan. 
6Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh tanah di Indonesia tersertifikasi. Menurutnya, hanya 46 juta dari 

126 juta bidang yang telah bersertifikat."Di seluruh Tanah Air ada 126 juta yang harus disertifikatkan, sekarang dari 

46 juta bidang. Jadi masih kurang banyak sekali," kata pria Jokowi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Jl 

Raya Sempidi, Badung, Bali, Jumat (7/9/2017). 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia
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Badan Pertanahan Nasional7, yang salah satunya adalah melalui jual beli. Keterbatasan 

pemahaman dan pengetahuan serta rasa saling kepercayaan dan kekeluargaan satu 

samalain didalam masyarakat adat Indonesia menyebabkan peralihan hak atas tanah 

melalui jual beli tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Dalam 

melaksanakan peralihan hak atas tanah, beberapa masyarakat yang masih awam sering 

beranggapan bahwa jual beli tanah cukup dilakukan dengan menggunakan kuitansi lunas 

saja. Mereka mengganggap hanya dengan menggunakan kuitansi lunas tersebut, mereka 

sudah dapat melakukan balik nama sertipikat tanah yang mereka beli.8 

Masyarakat Indonesia masih sering melakukan transaksi hak atas tanah dengan 

cara di bawah tangan saja, tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

berwenang. Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun.9 Dalam beberapa kondisi peralihan hak atas tanah dan pencatatan kepemilikan 

menjadi hambatan tersendiri. Tanah di Indonesia, merupakan tanah yang berasal dari 

tanah adat seperti Hak Eigendom, dan sudah banyak yang tersertifikasi menjadi Sertipikat 

Hak Milik, yang khusus untuk dimiliki oleh subyek hukum tertentu yaitu Warga Negara 

Indonesia, yang tidak dapat dimiliki oleh subyek hukum lainnya seperti adalah Badan 

Hukum Indonesia. Sumber Hukum Tanah Indonesia, yang lebih identik dikenal pada saat 

ini yaitu status tanah dan riwayat tanah. Status tanah atau riwayat tanah merupakan 

                                                             
7Berdasarkan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012, terdapat delapan macam Peralihan yaitu Jual Beli, Hibah, 

Tukar Menukar, Askta Pemasukan Kedalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama, Pemberian HGB/ Hak Pakai 

diatas Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, dan Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan. 
8Irma Devita Purnamasari, Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak 

mengatasi masalah Hukum Pertanahan, Cetakan Ketiga, (Bandung; Kaifa, 2012), hal. 13. 
9Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, Pasal 1 Butir 1. 
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kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini 

maupun masa yang akan datang.10 

Sejauh ini, masalah pertanahan sering berujung pada sengketa (perselisihan 

hukum) yang membuat situasi menjadi tidak aman/ nyaman bagi pihak yang 

mengalaminya karena menimbulkan kecemasan akibat ketidakpastian hukum atas 

kepemilikan tanahnya, apalagi hukum seringkali tidak dapat memberikan keadilan 

sebagaimana maksud dan tujuan hukum itu diciptakan.11 Dalam Hukum Tanah Nasional, 

hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan 

memanfaatkan, maupun memungut segala manfaat dari tanah itu.12 Bukti terkuat atas 

kepemilikan tanah adalah sertipikat hak atas tanah, namun kepemilikan ini tidak mutlak. 

Artinya apabila sertipikat tersebut sudah dianggap sah dan benar sepanjang tidak terdapat 

tuntutan dari pihak lain untuk membatalkan sertipikat itu karena adanya cacat hukum.13 

Tanah yang dimiliki merupakan anugerah yang tinggi yang dapat dimiliki oleh 

masyarakat Indonesia dan saat ini sudah dianggap sebagai asset yang memiliki nilai yang 

sangat tinggi, dan bahkan merupakan asset yang paling baik yang sering dibeli oleh 

masyarakat, mengingat sifat tanah yang dari tahun ke tahun harganya semakin meningkat 

dan tidak pernah turun serta merupakan barang mewah bagi sebagian orang. 

Dalam perspektif ekonomi, asset tanah menjadi begitu bernilai dan seringkali 

dianggap memiliki nilai yang tinggi, sehingga dapat dijaminkan baik secara resmi melalui 

                                                             
10Supriadi, Hukum Agraria, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8. 
11Erwin Kallo, Perspektif hukum dalam dunia properti, Cetakan kedua, (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 

2008), hal. 109. 
12Gunanegara, Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Cetakan Pertama, 

(Jakarta: PT. Tatanusa, 2008), hal. 14. 
13Purno Murtopo, Teliti Aspek Pajaknya sebelum berinvestasi properti, Cetakan Pertama, (Jakarta: Minerva 

Athena Pressindo, 2009), hal. 22. 
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Bank atau lembaga keuangan selain bank. Masyarakat yang membutuhkan modal usaha 

dapat menjaminkan asset tanah yang dimilikinya, dan pemberi pinjaman pun merasa 

nyaman dengan memberi pinjaman dengan agunan/ jaminan berupa asset tanah, selain 

harganya dari waktu ke waktu selalu naik, aset tanah juga memiliki nilai historis yang 

kuat antara pemilik tanah dengan tanah yang dimilikinya, sehingga sudah tentu apabila 

debitur/ penerima pinjaman lalai atau wanprestasi dengan segala upaya untuk membayar 

pinjaman yang dimilikinya agar tanah yang menjadi jaminan tersebut tidak di eksekusi 

dijual oleh pemberi pinjaman/ bank.  

Dari segi hukum, jaminan merupakan alat pengaman kredit. Untuk itu harus 

dilakukan suatu Pengikatan Jaminan secara tertulis.14 Pengikatan Jaminan dapat 

dilakukan setelah dilakukannya Perjanjian Kredit karena pengikatan jaminan merupakan 

perjanjian assesoir/ perjanjian pelengkap dari perjanjian kredit. Pada prinsipnya tidak 

semua benda dapat dijaminkan baik pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan 

non bank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda – benda yang memenuhi 

syarat – syarat tertentu.15 Lembaga – lembaga yang dikenal dalam Hukum Indonesia 

adalah Hak Gadai (Pandrecht); Hipotek Kapal dan Hipotek Pesawat Terbang; Hak 

Tanggungan Atas Tanah; dan Hak Fidusia. 

Perlu dicatat bahwa jenis pinjaman pun saat ini telah jauh berubah, dimana 

pinjaman yang diberikan oleh Bank, tidak lagi dalam proses yang menyulitkan, bahkan 

terkesan sangat mudah untuk memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan 

                                                             
14Sudaryat, Profesi Legal Officer, cetakan. 1, (Bandung: Oase Media, 2013), hal. 173. 
15Syarat – syarat benda jaminan yang baik adalah: dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh 

pihak yang memerlukannya, tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau 

meneruskan usahanya, memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu 

tersedis untuk dieksekusi, apabila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit. 
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lainnya.Seiring dengan perkembangan Sistem Hukum Nasional yang dinamis terutama 

dalam konteks kebutuhan pelayanan di Indonesia, sekarang ini mengalami banyak 

perkembangan yang signifikan. Adalah suatu fakta bahwa transaksi konvensional yang 

menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan 

sistem elektronik.16 Termasuk dalam hal ini adalah pinjaman yang diberikan melalui 

sistem online, tidak bertemu antara pihak pemberi dana dengan penerima dana. Semua 

sudah diakses melalui sistem dan internet yang memberikan persetujuan dalam waktu 

yang sangat singkat. Kemudahan pemberian pinjaman/ kredit dengan jaminan berupa 

tanah tidak hanya diberikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank, namun juga 

diberikan oleh orang perorangan secara pribadi yang membuat perikatan/ perjanjian 

pemberian kredit kepada peminjam yang membutuhkan. Tanah yang dijaminkan pun 

berbagai macam ragam, mulai dari tanah adat yang belum bersertifikat seperti tanah girik, 

petuk, kekitir dan sejenisnya sampai tanah yang telah tersertioikasi atau bersertipikat 

seperti Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Sertipikat 

Hak Guna Bangunan maupun Sertipikat Hak Guna Usaha. 

Pemberi pinjaman selain bank seperti orang pribadi tidak mengenal dan 

menerapkan tanah sebagai agunan/ jaminan pinjaman dengan mekanisme pemasangan 

hak tanggungan melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Namun hal itu 

ditempuh melalui mekanisme kesepakatan perjanjian. Lebih dari itu, tanah yang diterima 

sebagai jaminan pun tidak harus yang telah tersertifikasi. Dengan kata lain, masih berupa 

tanah adat yang belum tersertifikasi. Uniknya dalam perjanjian seperti itu, masih 

memungkinkan untuk menerima tanah waris yang belum ada keterangan warisnya. 

                                                             
16Edmon Makarim,  Notaris dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 1. 
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Kesemuanya itu didasari atas kesepakatan yang dituangkan dalam perikatan dan 

perjanjian.  

Dalam praktek, sudah banyak ditemui istilah Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(untuk selanjutnya disebut PPJB) dan Kuasa Jual atau dikenal dengan istilah PPJB 

Lunas17 sebagai opsi jaminan untuk mengantisipasi pinjaman yang diterima oleh pemilik 

tanah dan bangunan. PPJB Lunas sendiri pada prinsipnya tidak berbeda dengan Jual Beli 

yang dilakukan oleh para pihak. Hanya saja dalam PPJB Lunas ini memberikan tenggang 

waktu kepada penerima hak yang baru untuk dapat menjual atau langsung balik nama 

keatas namanya sendiri. Tanah yang dijaminkan dengan PPJB Lunas ini sendiri jauh 

lebih luas dalam arti dapat dilakukan terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat 

(tanah adat).  

Perlu ditegaskan bahwa, PPJB Lunas ini berbeda dengan PPJB. Dalam PPJB 

Lunas ini sudah ada harga dan sudah dibayar secara lunas oleh pembeli kepada penjual 

termasuk pajak-pajaknya, yang memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan 

penjualan kembali. Adapun PPJB merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada 

kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya, dimana pihak penjual berkewajiban 

melakukan penjualan terhadap tanah yang dimilikinya kepada calon pembeli, dan calon 

pembeli berkewajiban untuk melakukan pembelian terhadap tanah yang dijual oleh 

penjual pada waktu yang telah ditentukan. Pada PPJB ini dikenal dengan pembayaran 

yang dilakukan secara bertahap sampai pada waktu tertentu dinyatakan lunas. Setelah itu 

baru kemudian dibuatkan akta jual belinya. 

                                                             
17PPJB Lunas adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang ditandatangani oleh pemilik tanah 

dengan calon pembeli yang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada calon pembeli untuk menjual kepada 

pihak lainnya. 
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Pada saat melakukan PPJB Lunas maupun PPJB sebenarnya para pihak tunduk 

dan mengikatkan dirinya pada kesepakatan perjanjian dan harus memuat ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya 

disebut KUHPer) mengenai syarat sahnya perjanjian. Terhadap Perjanjian yang sudah 

ditandatangani dan memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPer, 

maka sebagai konsekuensinya berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPer yaitu setiap 

perjanjian yang dibuat secara sah oleh Para Pihak, maka berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pihak serta wajib dilaksanakan dengan itikad baik. 

Konsekuensi perikatan tersebut mengakibatkan bahwa selain para pihak wajib 

melakukan apa yang sudah tertuang dalam Perjanjian, maka ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian tidak dapat dirubah atau dibatalkan kecuali atas kesepakatan dan atau 

persetujuan pihak lainnya. Jika pihak lainnya yang terdapat dalam perjanjian tersebut 

tidak menyetujuinya, maka wajib dimintakan pembatalan melalui putusan Pengadilan 

Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHPer. 

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang 

lainnya dan objek yang diperjanjikan adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai 

pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang.18 

Setiap utang piutang selalu disertai dengan pemberian jaminan. Hukum Jaminan 

merupakan suatu himpunan peraturan yang berkaitan dengan penjaminan dalam rangka 

utang piutang yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan. Istilah jaminan 

merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau Cautie. Zekerheid atau 

                                                             
18Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, edisi 1. (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 9. 
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Cautie mencangkup secara umum cara – cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, 

disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang – barangnya.19 

Utang piutang merupakan suatu bentuk dasar dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu jumlah tertentu uang dengan mendapatkan 

keuntungan berupa bunga kepada pihak lainnya. Dan pihak lainnya wajib dengan itikad 

baik melaksanakan semua yang diatur dalam utang piutang tersebut. Yang jika dilanggar 

oleh pihak penerima uang, maka pihak pemberi jaminan berhak untuk melakukan 

penjualan terhadap objek jaminan tersebut. Jual Beli akibat (timbul) dari hubungan yang 

terjadi yaitu utang piutang sebenarnya tanpa disadari mengandung potensi yang rawan 

akan adanya penyalahgunaan kewenangan dari si penerima hak tersebut. Itikad baik para 

pihak dalam menyelesaikan utang piutang menjadi hal yang menentukan atas transaksi 

Jual Beli yang dilakukan.  

Landasan utama Hukum Pertanahan di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut 

UUPA), yang menyebutkan bahwa Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 

Butir 1, memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian 

pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 

menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 

Selain itu UUPA menjelaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 UUPA yaitu ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada 

                                                             
19H. Salim. HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hal. 1. 
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pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau 

tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan 

keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan 

kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.  

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan 

akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan 

pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan 

perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan 

pokok, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya yang terapat 

dalam Pasal 2 Butir 3 UUPA.20 

Dalam Pasal 1 Butir 5, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 UUPA, dan yang dimaksud dengan sertipikasi atau pendaftaran 

tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

                                                             
20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Penjelasan Pasal 6. 
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Peralihan hak atas tanah menurut peraturan perundangan yang berlaku wajib 

dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan wilayah kerjanya. Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

menyebutkan bahwa PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 

atau hak milik atas satuan rumah susun.  

Pemindahan hak atas tanah dan bangunan melalui Jual Beli, merupakan perbuatan 

hukum pemindahan hak, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk memindahkan 

suatu hubungan hukum konkrit kepada pihak lain.21 Menurut Hukum adat, Jual beli tanah 

adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai.22 

Perikatan berupa Jual Beli yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 

KUHPer yaitu diantaranya harus cakap melakukan perbuatan hukum. Salah satu cakap 

melakukan perbuatan hukum adalah mengenai batasan usia dewasa. Batas usia dewasa 

yang diterbitkan oleh Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

4/SE/I/2015yang terbit pada tanggal 26 Januari 2015 tentang batasan usia dewasa dalam 

rangka pelayanan pertanahan, sudah tidak lagi perlu berusia 21 (dua puluh satu) tahun, 

namun usia 18 (delapan belas) tahun sudah dianggap dewasa dan karenanya berhak dan 

berwenang bertindak untuk melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya 

                                                             
21J. Andy Hartanto, Paduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah, (Surabaya: Laksbang Justitia, 

2015), hal. 165. 
22Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar grafika, Edisi ke-1, Cetakan 

ke-5, 2013), hal. 72. 
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disebut UUJN), bahwa penghadap dan saksi berusia paling sedikit (minimal) adalah 

berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 dan Pasal 40, 

sehingga dengan demikian batasan usia dewasa melakukan tindakan hukum adalah 

minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Dengan demikian tidak 

harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana diatur dalam KUHPer. Keberlakuan 

ketentuan usia 18 (delapan belas) tahun ini merupakan penerapan dari asas lex specialist 

derogat lex generalis yang mengandung arti ketentuan yang khusus mengesampingkan 

ketentuan umum. 

Perjanjian Jual Beli harus dibuat dihadapan PPAT dan bukan dibuat dengan Akta 

Notaris, karena berkaitan dengan adanya transaksi pengalihan hak atas tanah, sedangkan 

PPJB harus dibuat dengan akta notaris karena menyangkut mengenai perikatan/ 

perjanjian untuk mengadakan kesepakatan jual beli atas tanah (belum terjadi peralihan 

hak atas tanah), dan bilamana mengandung peralihan hak atas tanah, maka akta yang 

dibuat harus dibuat oleh PPAT setempat. 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 (untuk 

selanjutnya disebut Perkaban Nomor 8 Tahun 2012) tidak menyebutkan bahwa PPJB 

adalah salah satu tindakan yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah. Perkaban 

Nomor 8 Tahun 2012 tersebut menyebutkan dasar-dasar peralihan hak diantaranya adalah 

melalui jual beli, sehingga PPJB yang ditandatangani oleh para pihak wajib 

ditindaklanjuti oleh Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT sesuai wilayah jabatan 

kerjanya. 
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PPJB merupakan bagian dari kesepakatan para pihak, dimana dalam klausula 

PPJB ini pihak pemilik hak atas tanah menyetujui dan memberikan hak kepada calon 

pembeli bahwa hak atas tanahnya tersebut beralih dengan ditandatanganinya PPJB 

inidengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. 

Konsekuensi dari PPJB ini sudah barang tentu mengalihkan hak dan kepemilikan atas 

tanah, dan dengan sendirinya pada saat ditandatanganinya PPJB ini membuat kewajiban 

pembayaran terhadap Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya disebut PPh) sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunandan Perjanjian Pengikatan 

Jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. 

Pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman dalam suatu hubungan utang 

piutang sudah sangat dipahami dijamin dengan jaminan tertentu yang bersifat accesoir 

atau turunan, yaitu apabila berupa kendaraan bermotor (motor maupun mobil), mesin-

mesin, tagihan, piutang maka dilakukan pengikatan berupa fidusia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, sedangkan 

Apabila jaminan itu berupa tanah dan bangunan maka akan dilakukan pengikatan 

jaminan berupa Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.  

Jaminan berupa tanah bangunan untuk menjamin suatu utang piutang merupakan 

suatu perbuatan accesoir atau turunan dimana bahwa jaminan berupa tanah tersebut tidak 

akan pernah ada tanpa adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jual Beli 

yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu hubungan utang piutang apakah merupakan 
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perbuatan accesoir atau perbuatan yang berdiri sendiri, akan dikaji dalam bab 

pembahasan sebagaimana dibahas dalam Bab IV tesis ini.  

Sifat Jual Beli yang didasarkan utang piutang ini masih menjadi perdebatan 

diantara ahli pertanahan apakah telah mengandung dan memenuhi unsur terang dan tunai 

sebagaimana dimaksud dalam prinsip jual beli dalam KUHPer, yang tentu saja 

memerlukan analisis dan pembedahan peraturan perundang-undangan yang terkait mulai 

dari UUPA sampai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai hal tersebut dalam suatu penulisan ilmiah dengan judul: 

““PEMBATALAN” JUAL BELI YANG DIDASARKAN PADA UTANG 

PIUTANG” 

1.2. Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 

permasalahan yang terjadi terkait dengan Pembatalan Jual Beli dalam utang piutang 

merupakan suatu tindakan penyelundupan hukum adalah sebagai berikut : 

2.1.1. Bagaimana keabsahan Jual Beli tanah yang dilatarbelakangi oleh utang 

piutang? 

2.1.2. Bagaimana dampak dari Pembatalan Jual Beli dengan kewajiban 

pengembalian uang berdasarkan putusan Perkara Nomor 

16/Pdt.G/2015/PN. Krg? 
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1.3. Tujuan Penulisan 

Proposal Penulisan Ilmiah diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan 

Tesis di Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan. Adapun tujuan dari penelitian ini 

ialah untuk:  

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan Jual Beli tanah yang 

dilatar belakangi oleh utang piutang. 

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisisdampak dari Pembatalan Jual Beli 

dengan kewajiban pengembalian uang berdasarkan putusan Perkara 

Nomor 16/Pdt.G/2015/PN. Krg. 

 

1.4. Manfaaat Penulisan 

Penulis berharap dengan dibuatnya penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan 

manfaat kepada penulis sendiri maupun mereka yang membacanya. Adapun kegunaan 

dari penulisan tesis ini terbagi dua, yakni: 

2.1.1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis  dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat  menambah 

sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum terutama yang 

berkaitan dengan Jual Beli yang didasari utang piutang. 

2.1.2. Manfaat Praktis: 

1) Bagi peneliti, yaitu sebagai salah satu prasyarat pembuatan tesis, 

menambah ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai 

bagaimana utang piutang yang timbul menjadi latar belakang para 
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pihak untuk membuat Jual Beli tersebut dan bagaimana 

konsekuensi hukumnya bagi para pihak.  

2) Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

memberi pengetahuan lebih mengenai mengapa dan bagaimana 

terjadinya Jual Beli yang didasari utang piutang. 

3) Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, dan dapat 

digunakan sebagai masukan dalam pembuatan instrumen hukum 

yang dikemudian hari dapat diaplikasikan di dalam kehidupan 

bermasyarakat khususnya mengenai konsekuensi hukum yang 

timbul atas Jual Beli yang didasari ikatan perjanjian utang piutang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematik. Sistematika penulisan yang digunakan 

oleh penulis terdiri dari 5 bab sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan suatu bab pengantar berisikan 5 bagian.Adapun 

isinya meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka merupakan bagian dari hasil penelitian yang 

berisikan paparan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang 
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diteliti dalam penulisan laporan penelitian.Tinjauan Pustaka disini 

adalah teori – teori yang berkaitan dengan Perjanjian, utang piutang, 

Jual Beli, serta Jaminan. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian merupakan bab tersendiri yang memaparkan 

metode penelitian yang akan digunakan peneliti yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan yang diteliti.  

BAB IV : ANALISIS  

Analisis merupakan bab yang menguraikan atau menganalisis 

permasalahan yang ada. Pada bab ini dianalisis permasalahan tentang 

Jual Beli yang didasari utang piutang, serta unsur-unsur yang sesuai 

dengan aturan yang berlaku di Indonesia.  

 BAB V  :  PENUTUP 

Penutup merupakan bab terakhir di dalam penulisan tesis ini yang 

berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini diuraikan kesimpulan  

terhadap  permasalahan dan saran. 

 

 

 

 




