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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam kehidupan manusia tanah dianggap suatu objek yang sangat penting 

bagi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Tanah dapat memberikan manfaat 

sebagai tempat perkebunan, membangun rumah, kegiatan usaha, sekolah, 

perkantoran, rumah sakit dan masih banyak manfaat yang bisa didapatkan dari 

tanah. Pengertian tanah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, di 

mana  dalam pasal 4 ayat (1)  berbunyi: 

Atas dasar hak menguasai dari  negara sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, 

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 

hukum.  

 

Dengan demikian dapat dikatakan secara yuridis tanah adalah permukaan 

bumi.1 Sejalan dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) bahwa tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas 

sekali.   

                                                             
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Universitas Trisakti, 

2013), hal. 18 
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Menurut Boedi Harsono, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 

lebar.2 Dalam pasal 4 ayat (2) UUPA ditegaskan bahwa : 

hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi 

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula 

tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yanh di atasnya, 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. 

 

Dari ketentuan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa hak dan 

kewenangan lain mengenai pemanfaatan tanah tidak terbatas pada permukaan 

bumi saja, tetapi meliputi atas tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di 

atasnya. Dengan demikian apa yang dimiliki dengan hak atas tanah itu adalah 

tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi.3 Tubuh bumi dan 

air serta ruang yang dimaksud bukanlah kepunyaan dari pemegang hak atas 

tanah melainkan hanya diberikan wewenang untuk menggunakannya.4 

Salah satu cara memperoleh tanah dapat dilakukan dengan peralihan hak 

atas tanah. Menurut pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya disebut PP No. 24/1997, 

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.  

 

                                                             
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid, hal. 19 
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Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu peralihan hak atas tanah 

adalah melalui jual beli. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sering 

ditemukan berbagai macam jenis jual beli tanah yaitu jual beli menurut hukum 

perdata, menurut hukum adat dan jual beli menurut hukum tanah nasional.   

Ketentuan mengenai jual beli menurut hukum perdata terdapat dalam pasal 

1457 sampai pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

Jual beli sendiri diartikan dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan Jual 

beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah dijanjikan . Dari pengertian tersebut secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian jual beli akan menimbulkan hak dan 

kewajiban serta kesepakatan  antara penjual dan pembeli. Ketika telah terjadi 

kesepakatan maka sudah terjadi proses jual beli (pasal 1458 KUH Perdata). 

Subekti mengartikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam 

mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas 

suatu barang, sedang pihak lainnya ( si pembeli) berjanji untuk membayar harga 

yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik 

tersebut.5 Subekti mengatakan bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak 

yaitu penjual menyerahkan atau memindahkan hak milik atas barangnya kepada 

pihak pembeli, sedangkan pihak pembeli membayar harga yang telah 

disepakati. Meskipun tidak disebutkan dalam pasal undang-undang mengenai 

jumlah harga yang harus dibayarkan, namun sudah tentu harus berbentuk 

                                                             
5 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 1 
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sejumlah uang, karena jika tidak dan harga yang dimaksud berbentuk barang 

maka bukan jual beli lagi tetapi tukar-menukarlah yang terjadi.6  

Menurut hukum adat jual beli adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang 

bersifat terang dan tunai. Bersifat terang artinya bahwa pemindahan hak atas 

tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang menanggung 

keteraturan yaitu kepala adat dan harus diketahui oleh umum. Bersifat tunai 

artinya pemindahan hak atas tanah dan kewajiban pembayaran dilakukan 

bersama-sama.7 

Menurut hukum tanah nasional, jual beli yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah, hal ini diatur dalam pasal 26 UUPA. Peraturan Pemerintah yang 

dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran 

Tanah selanjutnya disebut PP No. 10/1960 , yang kemudian telah diganti 

dengan PP No. 24/1997 di mana dalam pasal 37 ayat (1) ditegaskan bahwa 

peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila 

dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Dapat dikatakan bahwa jual beli menurut hukum tanah nasional adalah 

jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dan diberikan tanda bukti berupa 

akta. 

Banyaknya transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terjadi dalam 

masyarakat Indonesia tentu tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang 

                                                             
6 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 79 
7 Eli Wuria Dewi, Mudahnya Mengurus Sertipikat Tanah dan Segala Perizinannya, (Yogyakarta: 

Buku Pintar, 2014), hal. 172 
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timbul akibat jual beli tersebut. Banyak dijumpai berbagai jenis jual beli baik 

yang dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan maupun 

yang dilakukan secara di bawah tangan. 

Masalah yang sering terjadi dan timbul dalam jual beli tanah adalah 

ketidakpahaman para pihak mengenai tata cara jual beli tanah yang sah menurut 

peraturan perundang-undangan. Jual beli tanah yang terjadi dalam masyarakat 

biasanya hanya didasarkan atas dasar kepercayaan antara para pihak. 

Ketidakpahaman ini menyebapkan banyak terjadinya jual beli tanah di bawah 

tangan. Tata cara jual beli tanah yang benarkan dalam peraturan perundang-

undangan adalah harus dilakukan dihadapan PPAT, yang kemudian oleh PPAT 

akan dibuatkan akta jual beli (AJB). Setelah dibuatnya AJB maka pihak pembeli 

dapat mengurus poses balik nama terhadap objek tanah yang dibeli ke Kantor 

Pertanahan setempat. Terjadinya jual beli tanah di bawah tangan sudah tentu 

akan menyulitkan pihak pembeli untuk melakukan proses balik nama 

kepemilikan atas tanah tersebut karena jual beli tidak dilakukan dihadapan 

pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah PPAT. 

Selain ketidakpahaman masyarakat mengenai jual beli tanah yang sah, 

adapun masalah yang sering juga terjadi yaitu ketika setelah melakukan proses 

jual beli tanah, pembeli dan penjual tidak langsung melakukan upaya balik 

nama atas sertipikat hak milik tersebut. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan 

masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk melakukan balik nama atas 

sertipikat tersebut, sehingga dikemudian hari bisa saja menimbulkan sengketa 

untuk membuktikan kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebut. 
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Sesuai dengan ketentuan jual beli dalam pasal 37 dan pasal 38 PP No. 

24/1997, bahwa jual beli tanah  hanya dapat didaftarkan apabila dapat 

dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT serta sekurang-

kurangnya dihadiri 2 (dua) orang saksi. Setelah terjadi jual beli adapun langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah pendaftaran tanah ke Kantor 

Pertanahan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 PP No. 24/1997 bahwa 

pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, untuk menyediakan 

informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah, dan untuk 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  

Fakta yang terjadi dalam masyarakat sebagai penelitian dalam skripsi ini 

adalah jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan di bawah tangan. Jual beli 

hanya dilakukan diantara pemilik tanah dan pihak pembeli yang disertai dengan 

penyerahan sertipikat hak milik tanpa dilakukan dihadapan PPAT serta tanpa 

adanya bukti berupa Akta Jual Beli (AJB). Selain minimnya pengetahuan 

mengenai prosedur jual beli tanah dan bangunan, ternyata masih ada masyarakat 

yang belum mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah. Ketidaktahuan 

mengenai proses pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan membuat sebagian 

masyarakat hanya membiarkan begitu saja jual beli yang terjadi tanpa adanya 

status hukum yang jelas. Hal ini yang kemudian menimbulkan permasalahan 

mengenai sah tidaknya jual beli yang telah terjadi.   

Permasalahan ini pernah terjadi di Kota Cirebon, yaitu alm. Nani Sukini 

pada tanggal 26 Juli 1995 telah membeli sebidang tanah seluas 148 M2 dan 
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berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang berlamat di Jalan Perjuangan 

Komplek P & K, Blok A, No.27, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, 

seharga Rp 22.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah). Tanah dan 

bangunan tersebut di beli dari alm. Ny. Soemiyoto dengan disertai tanda terima 

uang berupa kuitansi yang dibuat oleh alm. Ny  Soemiyoto. Jual beli di bawah 

tangan yang terjadi antara alm. Nani Sukini dan alm. Ny. Soemiyoto didasari 

atas kepercayaan saja. Setelah jual beli terjadi alm. Ny Soemiyoto menyerahkan 

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 563 Lingkungan Sunyaragi kepada alm. Nani 

Sukini.  

Sejak jual beli tersebut terjadi alm. Nani Sukini telah menguasai tanah dan 

bangunan rumah secara fisik, serta bertanggung jawab dengan melakukan 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Sampai alm. 

Nani Sukini meninggal dunia pada tanggal 9 September 1998 belum melakukan 

balik nama atas jual beli tanah tersebut dengan alasan tidak paham tata cara 

balik nama sehingga sertipikat tersebut hanya disimpan begitu saja. Setelah alm. 

Nani Sukini meninggal dunia, Para ahli warisnya telah berusaha mendatangi 

Kantor Pertanahan Kota Cirebon untuk melakukan proses balik nama sertipikat 

tersebut, namun Kantor Pertanahan tidak dapat memprosesnya dan 

menerangkan bahwa jual beli yang dilakukan alm. Nani Sukini dan alm. Ny. 

Soemiyoto dapat diproses balik nama dengan adanya putusan pengadilan yang 

menyatakan bahwa jual beli tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum tetap. 

Gugatan terhadap alhi waris alm. Ny. Soemiyoto diajukan pada tahun 2014, jika 

melihat jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan di bawah tangan pada 
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tahun 1995 maka terdapat selisih 19 tahun dan belum memiliki status hukum 

yang jelas karena SHM No. 563 Lingkungan Sunyaragi masih atas nama alm. 

Soemiyoto (suami alm. Ny. Soemiyoto). Hal ini menunjukan apakah jual beli 

di bawah tangan yang telah terjadi 19 tahun yang lalu masih dapat disahkan atau 

dianggap sah sesuai dengan hukum yang belaku serta bagaimana perlindungan 

hukum bagi pihak penjual dan pembeli setelah terjadi jual beli yang dilakukan 

di bawah tangan.  

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah skripsi ini dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI TANAH HAK 

MILIK YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN STUDI  PUTUSAN 

NOMOR 29/Pdt.G/2014/PN.Cirebon”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keabsahan jual beli tanah hak milik yang dilakukan di bawah 

tangan dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN. Cirebon ?  

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli  dalam jual beli 

tanah hak milik yang dilakukan di bawah tangan dalam Putusan Nomor 

29/Pdt.G/2014/PN. Cirebon ? 

1.3 Tujuan penelitian  

1. Mengetahui keabsahan jual beli tanah hak milik yang dilakukan di bawah 

tangan dalam Putusan Nomor  29/Pdt.G/2014/PN. Cirebon. 



 

9 

 

2. Mengetahui perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli  dalam jual beli 

tanah hak milik yang dilakukan di bawah tangan dalam Putusan Nomor 

:29/Pdt.G/2014/PN. Cirebon. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan dibuatnya penelitian ini maka penulis dan pembaca 

mendapatkan pengetahuan mengenai keabsahan jual beli tanah hak milik 

yang dilakukan di bawah tangan dan perlindungan hukum bagi penjual dan 

pembeli dalam jual beli tanah hak milik yang dilakukan di bawah tangan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, yaitu dengan adanya penelitian ini maka dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli tanah hak milik 

yang dilakukan di bawah tangan atau tidak dilakukan dihadapan PPAT. 

b. Bagi masyarakat, yaitu dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan 

informasi atau bahan bacaan agar dapat mengetahui keabsahan jual beli 

tanah hak milik yang dilakukan di bawah tangan atau yang tidak dilakukan 

dihadapan PPAT. 

c. Bagi Badan Pertanahan Nasional dan PPAT, yaitu dengan adanya 

penelitian ini dapat dijadikan masukan atau saran mengenai keabsahan jual 

beli tanah hak milik yang dilakukan di bawah tangan, dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya untuk melayani masyarakat. 

1.5 Sistematika Penulisan  
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Sistematika penulisan dalam penelitian ini peneliti berencana membahas 

dan menguraikan permasalahan yang merupakan bagian-bagian yang dibagi 

dalam lima (5) bab sebagai berikut: 

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi antara lain, 

landasan teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah 

yaitu, tinjauan teori yang meliputi tinjauan umum perjanjian, hak-

hak atas tanah menurut UUPA, tinjauan umum hak milik atas 

tanah, tinjauan umum jual beli tanah, tinjauan umum akta, tinjauan 

umum pendaftaran tanah,  dan tinjauan konseptual antara lain, 

tanah, jual beli tanah, jual beli tanah di bawah tangan, hak milik, 

dan sertipikat, teori-teori dalam bab ini merupakan kumpulan dari 

pendapat-pendapat para ahli hukum. 

BAB III: Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi antara lain, 

jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan 

dan analisis data. 

BAB IV: Bab ini merupakan bab hasil penelitian yang akan membahas 

mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai keabsahan jual 

beli tanah hak milik yang dilakukan di bawah tangan dalam 

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN. Cirebon, dan  perlindungan 
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hukum bagi penjual dan pembeli  dalam jual beli tanah hak milik 

yang dilakukan di bawah tangan dalam Putusan Nomor 

29/Pdt.G/2014/PN. Cirebon. 

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi antara lain, kesimpulan 

dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


