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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan 

manusia. Segala aktivitas dan kegiatan yang dijalankan oleh manusia 

dilakukan diatas maupun dibawah tanah. Sehingga tidaklah mungkin 

manusia terlepas dari yang disebut dengan tanah. Tanah merupakan suatu 

tempat yang dapat berfungsi sebagai tempat tinggal manusia, tempat 

kegiatan usaha, bahkan sampai tempat untuk memakamkan manusia.  

Untuk terciptanya suatu kepastian hukum atas tanah, dibuat suatu 

peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Selain untuk 

terciptanya kepastian hukum, UUPA ini juga untuk mewujudkan 

tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan 

secara konsisten dan penyelengggaraan pendaftaran tanah yang 

memungkinkan memberikan kemudahan dalam pembuktian hak atas tanah 

dan bagi pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli.1  Dalam UUPA, 

khususnya pada Pasal 19 ayat (1), dinyatakan bahwa untuk menjamin 

kepastian hukum tersebut diadakan suatu pendaftaran tanah. Sebagai 

peraturan pelaksana dari pasal tersebut, dibuatlah suatu Peraturan 

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

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Ed. Revisi, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 69 
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (“PP 10/1961”) yang kemudian 

diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (“PP 

24/1997”) tentang Pendaftaran Tanah, karena peraturan yang lama 

dipandang tidak mampu lagi untuk mendukung tercapainya pembangunan 

nasional. Pendaftaran tanah ini meliputi pendaftaran tanah untuk pertama 

kali dan pemeliharaan data. 2  Pemeliharaan data dilakukan guna apabila 

terjadi suatu perbuatan hukum jual beli tanah, maka perlu dilakukan suatu 

pembaharuan terhadap data kepemilikan dari suatu tanah tersebut.   

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) yang tidak dapat 

hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan. 

Manusia akan melakukan hubungan dalam pergaulan hidupnya dan 

menimbulkan suatu keterikatan. Dalam pergaulan hidup manusia, ada 

hubungan antara orang-orang perseorangan, atau antara berbagai 

gerombolan orang-orang, juga ada hubungan antara orang-orang dengan 

barang tertentu, dimana barang ini tidak hanya penting bagi orang-orang 

tertentu tapi juga bagi masyarakat.3 Dalam melakukan hubungannya dengan 

manusia lain, seringkali dilakukan suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  terdapat 4 (empat) syarat yang 

harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, antara lain adanya kesepakatan 

 
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 

Agraria , Isi Dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional Jilid I, (Djambatan: Jakarta, 2003), hal. 

73 
3  Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum 

Perdata, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), hal. 3 
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kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya 

objek, dan dan adanya kausa yang halal. 

Dalam memperoleh tanah, manusia juga tidak luput dari perjanjian. 

Salah satu cara memperoleh tanah dengan peralihan hak atas tanah yang 

dapat dilakukan melalui jual-beli. Dalam melakukan jual-beli ini, pihak 

penjual dan pembeli akan membuat suatu perjanjian jual beli tanah. Akibat 

dari perbuatan hukum perjanjian jual beli tersebut, maka akan terjadi suatu 

peralihan hak atas tanah berdasarkan apa yang telah dijanjikan oleh para 

pihak. Perjanjian dapat dibuat dalam 2 bentuk, yaitu Akta Autentik atau 

Akta dibawah tangan. Secara syarat formil sebagaimana telah ditetapkan 

dalam PP 10/1961 dan PP 24/1997, perjanjian jual beli tanah harus 

dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan dan dicatatkan oleh pejabat 

yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Tetapi, 

masih banyak masyarakat khususnya masyarakat adat atau desa yang 

membuat perjanjian dengan akta dibawah tangan, dimana perjanjian hanya 

dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, dan tidak menindaklanjuti proses 

administrasi peralihan hak atas tanah terkait dengan jual beli tersebut ke 

PPAT. Dalam PP 24/1997, memang telah diatur suatu aturan pengecualian 

mengenai syarat formil tersebut, yang apabila perjanjian yang dilakukan 

oleh para pihak tidak dibuat dan atau dihadapan PPAT, masih dapat 

dianggap sah selama dianggap cukup kekuataannya oleh Kantor Pertanahan. 

Namun pengecualian ini juga terbatas pada keadaan bagi daerah tertentu 

yang merupakan daerah terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara. 
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Oleh karena PPAT diberikan kewenangan untuk membuat akta 

terkait dengan perbuatan hukum jual beli tersebut, khususnya dalam hal jual 

beli atas tanah yang telah dibebani hak atas tanah. maka diatur jelas dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (“PP PPAT”), dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa salah satu 

tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Pembuatan akta tersebut yang 

nantinya akan dijadikan sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah. Perbuatan hukum yang dimaksud tidak hanya jual-beli 

saja, tetapi juga meliputi tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna 

bangunan/hak pakai atas hak milik, pemberian hak tanggungan, dan 

pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. 

Namun dalam pembuatan suatu akta yang berkaitan dengan 

pertanahan tidak hanya menjadi wewenang dari PPAT saja. Notaris sebagai 

pejabat umum juga memiliki kewenangan tersendiri untuk membuat akta 

yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”). Dalam Pasal 15 UUJN, 

telah diatur bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, penetapan untuk dinyatakan dalam akta 
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autentik, menjamin, menyimpan akta dan sebagainya sepanjang akta 

tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain. 

Tentunya pula seorang manusia sebagai subjek hukum yang sudah 

mengemban hak dan kewajiban, tetapi sering pula terjadi kelalaian maupun 

terjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam usaha memperoleh 

tanah tersebut pula, manusia tidaklah luput dari terjadinya sengketa tanah. 

Menurut Rusmadi Murad, sengketa tanah adalah perselisihan yang terjadi 

antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut 

untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan 

melalui musyawarah atau melalui pengadilan.4 

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan membahas 

mengenai putusan nomor 461/Pdt.G/2017/PN.SMG antara Faris Bachtiar 

selaku Penggugat melawan Salim selaku Tergugat. Dasar gugatan ini adalah 

karena Tergugat belum menindaklanjuti proses jual beli tanah yang telah 

dilakukan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Mei 1997 melalui 

perjanjian jual beli di bawah tangan, dan penggugat tidak dapat melakukan 

proses administrasi peralihan hak atas tanah atau balik nama karena 

Tergugat tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

membahas keabsahan perjanjian jual beli di bawah tangan atas tanah yang 

sudah dilekati hak atas tanah. pada putusan tersebut, serta membahas 

 
4 Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta: Tugujogja 

Pustaka, 2005), hal. 8-9 
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mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim ditinjau dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penulis tertarik untuk 

menganalisis dari kedua peraturan tersebut karena melihat pada tempus 

kejadian pembuatan akta terkait dengan jual beli tersebut dan tempus 

pengajuan gugatan pada waktu yang berbeda, serta dengan peraturan yang 

berlaku pada saat tersebut juga berbeda. Hal tersebut pada akhirnya 

memunculkan ide penulis untuk membahas mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan perjanjian, akta, jual beli, dan peralihan tanah dengan 

kasus atau perkara yang terjadi dalam masyarakat dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN 

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DALAM 

PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR 461/Pdt.G/2017/PN.SMG)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain,  

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tanah dibawah tangan atas 

tanah yang sudah dilekati hak atas tanah? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam perkara 

Nomor 461/Pdt.G/2017/PN.SMG ditinjau dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain, 

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli dibawah tangan 

dalam hal peralihan kepemilikan tanah dalam putusan tersebut. 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim 

ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum, terutama megenai 

keabsahan perjanjian jual beli tanah dibawah tangan atas peralihan 

kepemilikan tanah. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

masyarakat yang mengalami kasus serupa seperti pada putusan nomor 

461/Pdt.G/2017/PN.SMG. Dan juga dapat memberikan masukan bagi 

hakim dalam memutuskan perkara yang serupa dengan yang mungkin 

akan terjadi di masa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulitan 

Adapun penelitian ini disajikan dalam urutan yang sistematis 

sebagaimana pada umumnya, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang latar 

belakang yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian jual 

beli tanah dibawah tangan dan dasar pertimbangan hakim 

yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah dalam memutus perkara ini. 

Bagian ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, hal 

ini bertujuan agar penulisan makalah ini dapat terarah dan 

jelas batas-batas kajian yang akan dilakukan serta tujuan 

yang ingin dicapai. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menguraikan kajian pustaka yang 

dilakukan oleh penulis secara teoritis normatif terkait dengan 

teori-teori, doktrin ahli, serta hal-hal terkait perjanjian jual 

beli tanah dibawah tangan, dan peralihan kepemilikan tanah. 

Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan sumbangan 

kerangka berpikir untuk mengkaji mengenai keabsahan 
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perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam suatu 

putusan pengadilan tersebut. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan 

dengan jenis penelitian, jenis data, teknik alanisis data, serta 

pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bagian ini akan membahas, menelaah, dan 

menganalisis mengenai keabsahan perjanjian jual beli tanah 

dibawah tangan dalam putusan nomor 

461/Pdt.G/2017/PN.SMG. Dalam bab ini, penulis juga akan 

membahas mengenai dasar pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut yang 

ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari 

penulisan makalah ini yang akan berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan tersebut ditarik dengan menganalisis praktik-

praktik yang ada di lapangan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya dengan mengacu pada peraturan yang ada, juga 



 

10 
 

teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam bagian 

ini juga terdapat saran yang diharapkan dapat menjadi suatu 

masukkan bagi masyarakat umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


