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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Tanah merupakan suatu kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia 

untuk hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah tersebut sehingga setiap saat 

manusia secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada 

kenyataannya, tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan sementara 

itu kebutuhan akan tanah terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya 

pembangunan dan jumlah penduduk, maka hal ini akan menimbulkan berbagai 

macam permasalahan tanah.  

Dalam mengatasi berbagai macam masalah pertanahan yang ditimbulkan 

diperlukan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan 

secara umum ketentuan mengenai tanah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 33 ayat (3) yang berisi bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. Salah satu tujuan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah untuk 
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memberikan kepastian dan perlindungan mengenai hak atas tanah bagi rakyat 

Indonesia seluruhnya.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, merupakan dasar munculnya era baru mengenai kepemilikan 

tanah yang dimana awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan 

individual. Berdasarkan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (2) 

menyatakan hak milik atas tanah dapat beralih dan dapat dialihkan.  

Beralih dan dapat dialihkan dimaksudkan berpindahnya hak karena adanya 

peristiwa misalnya karena pemilik tanah meninggal dunia maka hak atas tanah 

tersebut beralih karena pewarisan, sedangkan hak milik atas tanah dapat dialihkan 

artinya bahwa beralihnya hak karena adanya perbuatan hukum salah satunya 

dengan hibah. 

 Hibah menurut Pasal 1666 ayat  (1) KUH Perdata adalah suatu 

perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma 

dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna 

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Oleh karenanya 

hibah termasuk kedalam perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang 

membebankan prestasi hanya pada satu pihak.1 

Keinginan seseorang untuk memberikan hibah kepada pihak lain 

adalah berdasarkan keinginan dari diri sendiri dan pada masa hidupnya si 

pemberi hibah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk dari si 
                                                            
1 Herliean Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.55  
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penerima hibah itu sendiri. Kata “cuma-cuma” menurut KUH Perdata berarti 

bahwa si pemberi hibah secara ikhlas memberikan hibah kepada pihak 

penerima hibah tanpa mengharapkan adanya suatu balasan atau tanpa 

kontraprestasi dari pihak lain. 

Pasal 1667 KUH Perdata mengatakan bahwa hibah hanyalah dapat 

dilakukan untuk benda-benda yang sudah ada, apabila hibah itu dilaksanakan 

untuk benda yang akan ada dikemudian hari, maka hibah tersebut adalah batal. 

Dalam hal ini benda yang sudah ada maksudnya adalah harta/benda yang 

sudah menjadi milik si pemberi hibah pada saat perjanjian hibah dibuat. 

Pasal 1688 KUH Perdata mengatakan bahwa hibah tidak dapat dicabut 

atau dibatalkan, kecuali penerima hibah melakukan kesalahan-kesalahan 

seperti tersebut dibawah ini :2 

1. Tidak memenuhi syarat-syarat pemberian hibah yang berkenan 

2. Tidak melakukan atau membantu melakukan usaha membunuh pemberi 

hibah atau kejahatan lain terhadap pemberi hibah, dan 

3. Menolak memberi tunjangan nafkah kepada pemberi hibah setelah disebut 

terakhir ini berada dalam keadaan miskin.  

Pemberian hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah 

dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu dihadapan Notaris untuk 

barang-barang bergerak dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

                                                            
2 Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : PT. Intermasa, 2007), 
hal.585 



4 
 

(untuk selanjutnya disebut PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak 

pada umumnya.  

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda 

tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak 

atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

pembuktian.3 

Akta dibagi atas dua macam, yaitu akta autentik dan akta dibawah 

tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah suatu 

akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat 

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

ditempat dimana akta dibuatnya.  

Suatu akta adalah autentik bukan karena penetapan undang-

undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat 

umum.4 Pejabat umum dalam pembuatan akta hibah atas tanah dalam 

kasus ini adalah PPAT. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan 

kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah.5 

Seorang PPAT haruslah cermat dan teliti dalam membuat akta 

hibah atas tanah, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang hak 

atas tanah. Ketidakcermatan PPAT dalam membuat akta hibah atas tanah 

                                                            
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hal 87 
4 G.H.S. Lumban Tobing, “Peraturan Jabatan Notaris”, (Jakarta : Erlangga, 1996), hal.48 
5 Ibid, hal.50 
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tanpa terlebih dahulu mengecek sertifikat tanah terjadi dalam kasus yang 

akan dibahas oleh penulis. 

Salah satu contoh kasus yang terjadi berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri Tangerang No. 442/PDT.G/2006/PN.TNG dilanjutkan 

dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 83/PDT/2007/PT.BTN 

kemudian berlanjut pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan 

putusan No. 1925 K/PDT/2008 dan diakhiri pada tingkat Peninjauan 

Kembali di Mahkamah Agung dengan putusan No. 315 PK/PDT/2011 

dengan perkara yang melibatkan Rumina (penerima hibah atas tanah dan 

bangunan dari Isman Lautdiharga) melawan Oey Ang Lie selaku bezitter 

atas tanah. 

Dalam kasus tersebut, Rumina diberikan hibah berupa tanah dan 

bangunan seluas 1.216 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 

362/Sukarasa, bekas Sertifikat HGB No. 317/Sukarasa yang terletak di Jl. 

Benteng Makassar No. 65 Rt.004/Rw.08, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang, 

Kodya Tangerang, oleh Isman Lautdiharga selaku Direktur PT. Sumber 

Urip Langgeng. Yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini adalah 

obyek hibah yang diberikan oleh Tuan Isman Lautdiharga kepada Rumina 

ternyata bukan miliknya sendiri ataupun milik PT. Sumber Urip Langgeng 

melainkan adalah tanah milik negara.  

Dalam hal ini, Oey Ang Lie yang berstatus sebagai penyewa atas 

tanah dan bangunan tersebut sudah menempati dan menguasai tanah dan 
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bangunan selama kurang lebih 60 tahun, awalnya digugat oleh Rumina 

atas perbuatan melawan hukum karena tidak mau mengosongkan tanah 

dan bangunan tersebut. Namun, Oey Ang Lie merasa bahwa tanah dan 

bangunan yang dihibahkan oleh Isman Lautdiharga kepada Rumina itu 

adalah miliknya oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No 

317/Sukarasa tersebut sebelum dihibahkan kepada Rumina telah habis 

masa berlakunya dan tidak diperpanjang, yang otomatis tanahnya menjadi 

milik negara yang telah dikuasai dan ditempati oleh Oey Ang Lie selama 

kurang lebih 60 tahun. 

Dengan demikian hibah yang diberikan oleh Isman Lautdiharga 

kepada Rumina menjadi batal demi hukum dan akta hibah sebagai dasar 

penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah cacat hukum 

karena seharusnya Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak boleh 

mengeluarkan akta hibah ketika masa berlaku Sertifikat Hak Guna 

Bangunan tersebut telah habis dan tidak diperpanjang. Sehingga 

sebenarnya Oey Ang Lie tidak salah apabila dirinya tidak membayar uang 

sewa karena dirinya merasa bahwa tanah dan bangunan tersebut 

sebenarnya adalah miliknya karena sudah dikuasainya secara fisik selama 

kurang lebih 60 tahun.  

Oleh karena itu, penulis akan mengangkat permasalahan tersebut 

dalam skripsi yang berjudul : 
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“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BEZITTER YANG 

BERIKTIKAD BAIK ATAS HAK GUNA BANGUNAN 

(PENDEKATAN KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR 315 PK/PDT/2011)”  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana suatu hibah dapat disebut cacat hukum? 

2. Bagaimana prosedur pembuatan akta hibah oleh Notaris Pejabat 

Pembuat Akta Tanah? 

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi bezitter yang beritikad baik 

atas hak guna bangunan (pendekatan kasus putusan Mahkamah 

Agung Nomor 315 PK/PDT/2011)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis yang dimaksud dengan cacat hukum dalam suatu 

hibah. 

2. Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis prosedur pembuatan 

akta hibah oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah. 



8 
 

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi bezitter yang 

beriktikad baik.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, baik itu dari 

segi akademis dan penggunaannya dalam masyarakat berkaitan dengan 

dunia praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan diberikan dari 

penelitian ini antara lain adalah :  

1.4.1 Segi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

ilmu hukum berupa sumbangan pemikiran secara teoritis bagi kegiatan 

akademis, khususnya hukum perdata di dalam bidang pertanahan.  

1.4.2 Segi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rmanfaat sebagai 

bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat luas 

agar lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun.  

1.5 Sistematika Penulisan   

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab yang saling berhubungan satu 

sama lain. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan sub bab mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, 

tujuan dari penelitian ini serta manfaat penelitian baik dari 

segi praktik maupun segi akademik. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang 

terbagi menjadi dua yakni: Landasan Teori, sebagai dasar 

bagi penelitian yang dilakukan penulis berupa penjabaran 

teori-teori yang telah dipahami oleh masyarakat dalam 

bidang terkait dengan logika deduktif dan Landasan 

Konseptual, berupa terminology yang menguraikan makna 

dari definisi dan pengertian atas istilah-istilah yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis sebagai 

dasar pembenar dan batasan agar penulis tidak 

sembarangan menarik kesimpulan berdasarkan asumsi 

maupun melenceng dari permasalahan yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian hukum 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari 

jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat 
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analisis penelitian serta hambatan dan penanggulangannya 

dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi jawaban atau penjabaran atas rumusan 

masalah yang telah di tuliskan pada Bab I berupa analisis 

atau hasil buah pemikiran penulis sendiri. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan suatu bab penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian penulis terhadap 

rumusan masalah beserta saran yang dapat 

direkomendasikan berdasarkan penelitian yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya dalam rangka menjawab isu 

hukum yang diangkat. 
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