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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan barang 

yang amat vital1 dan merupakan sumber daya alam yang amat diperlukan 

manusia untuk mencukupi kebutuhan baik secara langsung untuk 

kehidupannya, misalnya untuk bercocok tanam, rumah tinggal maupun 

untuk melaksanakan kegiatan usahanya, misalnya tempat perdagangan, 

pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Setiap kegiatan 

yang dilakukan, baik oleh perseorangan, sekelompok orang, suatu badan 

hukum ataupun oleh Pemerintah pasti melibatkan soal tanah. 

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah yang 

mendorong meningkatnya kegiatan jual beli tanah sebagai salah satu 

bentuk peralihan hak atas tanah. 

Dalam praktek sering kali terjadi pelaksanaan jual beli tanah dan 

atau bangunan antara penjual dan pembeli telah tercapai kata sepakat 

diantara mereka kemudian dibuat suatu Perjanjian. Perjanjian tersebut 

merupakan perjanjian pendahuluan yang dibuat antara pihak penjual dan 

pembeli, biasanya lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB).  

                                                           
1 Sudjito, SH., 1987, PRONA Pensertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian 

Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis, cet. 1, Liberty, Yogyakarta, hal. 1. 
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PPJB yang dibuat para pihak yaitu pihak penjual dan pihak 

pembeli yang pada pokok berisi tentang  jual beli tanah dan atau bangunan 

diantara mereka yang bentuknya dibuat secara tertulis dengan judul 

perjanjiannya adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau sering disingkat 

dengan PPJB.  

Bentuk tertulis dari pada PPJB ada yang dibuat sendiri oleh para 

pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, antara developer atau 

perusahaan pengembangan berbadan hukum dengan pihak pembeli dan 

ada pula yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu yaitu 

Notaris atas permintaan pihak penjual dan pihak pembeli. Perjanjian inilah 

dijadikan bukti bahwa telah terjadi perjanjian jual beli tentang tanah dan 

atau bangunan diantara pihak penjual dan pihak pembeli. 

 Dalam PPJB, disamping berisi tentang jual beli tanah dan atau 

bangunan, juga dimuat janji-janji yang disepakati antara calon penjual dan 

calon pembeli. Janji-janji yang disepakati para pihak disini adalah tentang 

harga jual beli, cara pembayaran harga jual beli, serah terima obyek jual 

beli, jangka waktu penyelesaian pembangunan, biaya-biaya apa saja yang 

harus dibayar dan menjadi beban penjual dan pembeli, sanksi-sanksi 

berupa denda-denda, hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(selanjutnya di singkat menjadi PPAT) untuk menandatangani Akta Jual 

Beli (yang selanjutnya di singkat menjadi AJB), ketentuan waris jika 

pembeli meninggal dunia, kuasa jika pembayaran harga jual beli tanah dan 

bangunan telah dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual, dan 
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sebagainya. Jadi disini belum terjadi peralihan hak atas tanah dan 

bangunan dari penjual kepada pembeli. 

Peralihan hak atas tanah dan bangunan dari penjual kepada 

pembeli apabila para pihak sepakat untuk melangsungkan dan 

menandatangani AJB di hadapan PPAT  maka para pihak sepakat hadir di 

hadapan PPAT  yang berwenang untuk membuat AJB guna melaksanakan 

tanda tangan AJB.  

PPAT melangsungkan pembuatan AJB bilamana para pihak yaitu 

pihak penjual dan pembeli memenuhi syarat-syarat yaitu menyerahkan 

bukti identitas para pihak, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 

Keluarga (KK), akta/surat Nikah/Kawin, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

sertipikat Hak Atas Tanah untuk dilakukan pengecekan pada Kantor 

Pertanahan apakah sertipikat tersebut terdaftar pada Kantor Pertanahan 

setempat.  

Selanjutnya para pihak yaitu pihak penjual diminta membayar 

lunas Pajak Penghasilan tentang peralihan tanah dan bangunan sekaligus 

meminta validasi bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor 

Pajak Pratama (KPP), demikian pula pihak penjual telah membayar lunas 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta meminta 

validasi bukti pembayaran pada kantor Dinas Pendapatan Daerah. Kedua 

bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada PPAT untuk proses pembuat 

AJB. 
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Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktek kebiasaan jual beli 

tanah dan bangunan dibuat dengan surat PPJB sebagai penjanjian 

pendahuluan dimana menunggu dipenuhi syarat-syarat untuk 

perjanjiannya yaitu jual beli dihadapan PPAT yang berwenang. Karenanya 

PPJB umumnya memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli, 

ada kemungkinan apa yang disepakati oleh para pihak dalam surat PPJB 

dimana pihak penjual tidak dapat hadir dihadapan PPAT untuk 

menandatangani AJB. Dalam kondisi demikian sangat merugikan pihak 

pembeli yang telah membayar lunas harga jual beli yang disepakati 

bersama. Akibatnya pihak pembeli yang dirugikan karena yakin dan 

percaya pada janji-janji pihak penjual yang dituangkan dalam surat 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut 

ganti rugi.2 

Kemungkinan lainnya, pihak pembeli telah membayar lunas 

kepada pihak penjual atas tanah dan bangunan yang dibelinya tetapi belum 

dilangsungkan pembuatan dan penandatanganan AJB dihadapan PPAT 

yang berwenang. Pihak pembeli mendapat ijin dari pihak penjual dimana 

pihak pembeli berkeinginan menjual kembali tanah dan bangunan kepada 

pihak lain yang telah membayar lunas pula kepada pembeli tadi, tentunya 

surat PPJB dibatalkan dan pembeli yang meminta pembatalan telah 

sepakat dikenakan denda pembatalan perjanjian tersebut, akan tetapi pihak 

penjual tidak atau belum membuat pembatalan surat PPJB, pembeli tadi 

                                                           
2 Suharnoko, Hukum Perjanjian dan Analisa Kasus, Cet. 3, Prenada Media, Jakarta, hal. 3 
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meninggal dunia. Dengan demikian pihak lain atau pembeli terakhir paling 

dirugikan dan tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi karena 

telah membayar lunas pula kepada pihak pembeli pertama tadi.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik untuk meneliti 

mengenai Pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang 

dilakukan Oleh Salah Satu Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Denpasat Nomor 458/Pdt.G/2015/PN.Dps). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

kemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana hak dan kewajiban PT. BALI KHARISMA PRATAMA 

dengan Tuan Volmer Simanjuntak dalam PPJB No. 

001/BKP/DEV/VII/2013, dalam hal bangunan rumah di atas tanah 

yang belum selesai dibangun ? 

2. Apakah developer dapat melakukan PPJB dengan pihak lain untuk 

obyek yang sama setelah calon pembeli pertama mengajukan 

pembatalan pembelian ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban PT. BALI KHARISMA 

PRATAMA dengan Tuan Volmer Simanjuntak dalam PPJB No. 
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001/BKP/DEV/VII/2013, dalam hal bangunan rumah di atas tanah 

yang belum selesai dibangun. 

2. Untuk mengetahui PPJB yang dilakukan oleh developer dengan pihak 

lain untuk obyek yang sama setelah calon pembeli pertama 

mengajukan pembatalan pembelian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat 

bagi baik ilmu pengetahun maupun bagi pembangunan bangsa dan negara. 

demikian pula kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat bermanfaat sebagai bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya, 

2. Memberikan gambaran pada masyarakat pada umumnya tentang 

praktik peralihan tanah dan bangunan yang sesuai aturan hukum,  

3. Berguna bagi pengembangan praktik hukum dan masukan bagi 

pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menentukan 

kebijakan umum tercapainya suatu undang-undang di bidang 

perjanjian. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas isi dari Skripsi ini, maka materi-

materi yang tertera dalam Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa 

bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut. 
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 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini Berisikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang diambil dari kutipan 

buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan proposal yang berhubungan 

dengan penelitian 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai dengan apa penelitian tersebut 

dilakukan agar sesuai dengan penulisan sebuah Karya Ilmiah sebagaimana 

mestinya. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Bab ini membahas mengenai permasalahan penelitian berserta 

pemecahannya sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. 

Pembahasan ini akan dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban atas 

permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian di dalam skripsi 

diuraikan dalam bab ini. 
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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan isi dari kesimpulan atas penelitian yang 

dilakukan dan saran hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan 

diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan hukum 

dalam skripsi ini, dan saran yang merupakan rekomendasi untuk manfaat 

penelitian hukum normatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




