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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena 

tanah merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, 

tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Begitu penting tanah bagi 

kehidupan manusia mengakibatkan setiap orang selalu ingin berusaha untuk memiliki 

dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu 

sengketa tanah di masyarakat, karena meningkatnya kebutuhan manusia terhadap 

tanah. 

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan untuk 

kehidupan manusia, maka untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan harus adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Adapun peraturan yang 

mengatur mengenai pertanahan adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 

disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”1. 

UUD 1945 pasal 33 ayar 3 merupakan dasar pembentukan peraturan dibidang 

pertanahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. 

                                                           
1 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
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Timbulnya sengketa hukum yang bermula ddari pengaduan dari salah satu pihak yang 

berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, 

prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian 

secara adiministrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Tujuan pembentukan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk menjadi dasar 

membawa kemakmuran, kebahagian dan keadilan; meletakkan dasar-dasar untuk 

memberikan kepastian hukum dan mengadakan kesatuan serta kesederhanaan hukum 

pertanhan. Kepastian hukum dalam hal ini merupakan pengaturan mengenai hak-hak 

atas tanah yang dapat diberikan pada tanah seperti halnya peruntukan, penggunaan, 

pemeliharaannya, dan pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat 

dilakukan di atas tanah tersebut. Mengenai peralihan hak-hak atas tanah dapat terjadi 

karena 2 hal yaitu perbuatan hukum dan peristiwa hukum, dimana karena perbuatan 

hukum adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum yang 

dilakukan para pihak seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah, dan lain-lain. Sedangkan 

peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum yaitu peralihan hak yang terjadi 

karena meninggalnya seseorang yang mempunyai sebidang tanah. 

Untuk menjamin kepastian hukum maka perlu dilakukan pendaftaran tanah 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 

Tahun 1960 mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu juga diatur dalam Peraturan 
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Pemerintah No. 24 Tauhn 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tata cara 

pendaftaran, syarat-syarat baik pendaftaran tanah untuk pertama maupun pemeliharaan 

data pendaftaran tanah termasuk mengatur pendaftaran karena peralihan. Dalam hal ini 

tentu adanya tujuan dalam pembentukan aturan ini agar terselenggaranya tertib 

adimistrasi pertanahan. 

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah 

secara terus-meneruts dan teratur berupa pengumpulan keterangan ataupun data-data 

tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Salah satu 

hak atas tanah yang wajib didaftarkan adalah hak mili. Hak milik adalah hak turun-

temurun dan terkuat yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan 

dalam Pasal 6 UUPA yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

Dalam pendaftaran tanah yang terpenting adalah adanya catatan identitas atas 

tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh yang mempunyai tanah tersebut. Identitas tanah 

merupakan keterangan-keterangan mengenai sebidang tanah sehingga jelas tentang 

jenis haknya, luas batas tanah tersebut, keadaan letaknya, dan siapa yang memiliki 

tanah tersebut. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat laju 

pembangunan, meningkatkan kebutuhan manusia terhadap tanah baik untuk 

kepentingan industri, jasa maupun permukiman seperti perumahan dan perkantoran.  

Hal dikarenakan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin 

meningkat yang tidak diimbangi dengan persediaan tanah yang terbatas. 
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Ketidakseimbangan itu telah menimbulkan persoalan dari banyak segi. Dengan 

semakin meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah, masalah tanah bukan saja 

masalah yuridis, tetapi menyangkut masalah ekonomi, sosial dan politik. Hal ini 

disebabkan karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menempati 

kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan dan pembangunan, di 

masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi 

orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum.2 

Tanah adalah benda tidak bergerak/benda tetap karena sifatnya. Tanah tidak dapat 

dipindah-pindahkan. Yang dapat dipindah-pindahkan atau berpindah ialah hak-hak atas 

sebidang tanah. Pemindahan atau peralihan hak atas tanah ini harus dibuktikan dengan 

akta otentik. Segala permasalahan yang terjadi sering menciptakan situasi yang tidak 

diinginkan baik antara pemilik maupun antar pemilik dengan penguasa dan pengusaha 

di atas tanah tersebut. Lantas, perlu dipertanyakan mampukah sertifikat dijadikan 

sebagai alat yang bernilai sebagai pengaman bila timbul permasalahan tentang tanah? 

Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan 

yang terjadi dikemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran 

tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di 

Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. 

Timbulnya sengketa tanah adalah bermula dari pengaduan dari salah satu pihak 

yang bersengketa yang berisi keberatan dan tutntuan hak atas tanah baik terhadap status 

                                                           
2 Florianus SP. Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal 2 
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tanah, proritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh 

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.3 

Akan tetapi jika seseorang merasa haknya telah dirugikan oleh orang lain yang 

menguasai tanah sebagai obyek sengketa tersebut dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri. Tujuan dari tuntutan itu adalah orang tesebut lebih berhak atas 

tanah yang menjadi obyek sengketa itu dari orang lain, oleh karena itu penyelesaian 

sengketa tanah tersebut tergantung dari masalah yang diajukan sehingga prosesnya 

memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh seuatu keputusan.4 

Terbatasnya ketersediaan lahan/tanah membuat kebutuhan dan permintaan akan 

lahan/tanah juga menjadi semakin tinggi. Untuk mendapatkan tanah sekarang ini juga 

bukanlah hal yang mudah di tengah tingginya kebutuhan terhadap tanah, terutama 

untuk wilayah perkotaan. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli. Melalui jual beli, kepemilikan 

tanah beralih dari satu pihak ke pihak lain. 

Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan 

perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, 

maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak 

dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah diperjanjikan 

sesuatu hal tetapi dalam prakteknya belum diserahkan objek perjanjian tersebut maka 

                                                           
3 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, (Bandung: Alumni, 1991), hal 22 
4 ibid 
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perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada perjanjian. Selain itu perjanjian 

jual beli juga menganut asas terang dan tunai, yaitu jual beli berupa penyerahan hak 

untuk selama-lamanya dan pada saat itu juga dilakukan pembayarannya oleh pembeli 

yang diterima oleh penjual.5 

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk mebayar 

harga yang telah dijanjikan.6 Jual beli tanah mengakibatkan beralihnya hak atas tanah 

dari penjual kepada pembeli. Mengingat pentingnya kepastian hukum hak atas tanah, 

maka setiap peralihan hak atas tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli tanah maka 

diwajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. 

Sesuai dengan ketentuan UUPA, jual beli tanah tidak lagi dibuat di hadapan kepala 

desa atau kepala adat secara di bawahtangan, tetapi harus di hadapan seorang Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (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.7 Dalam kehidupan 

sehari-hari juga masyarakat masih banyak mebuat jual beli tanah yang dilakukan antara 

penjual dan pembeli tanpa campur tangan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  

                                                           
5 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal 29 
6 Prof. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), hal 22 
7 Dr. Gunanegara, SH, M.Hum, Mengenal Hukum Agraria dan Real Estate Law, (Jakarta: PT. Tatanusa, 

2018), hal 122 
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Salah satu putusan yang dipakai oleh penulis dalam menganalisis sengketa tanah 

ialah Putusan Pengadilan Nomor 968/Pdt.G/2017/Pn.Tng. Dalam perkara tersebut 

dimana Latif Kusuma (Penggugat) Melawan PT, Timur Kencana (Tergugat) dan 

Kantor BPN Kabupaten Tangerang (Turut Tergugat) dimana Penggugat memiliki 

sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 12/Batu Jaya, luas 12.900 m², 

menurut Gambar Situasi tertanggal 20 April 1987 Nomor: 4564 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Agraria Kabupaten tangerang tertanggal 2 April 1988, dengan sertifikat tertulis 

atas nama PT. TIMUR KENCANA. Tanah sebagaimana tersebut di atas disebut 

dengan “Tanah Obyek Perkara”. Tergugat berkeingan untuk menjual tanah miliknya 

dan Penggugat berkeingan untuk membeli tanah milik Tergugat tersebut dan 

pembayaran dilakukan secara tunai. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Penggugat 

dan Tergugat atas tanah dan bangunan yang berdiri nya di beli oleh Penggugat senilai 

Rp. 9.030.000.000.- dan pembayaran secara tunai seketika. Untuk merealisasikan 

kesepakatan maka dilakukan dengan pembuatan Akta Pengikatan Diri Untuk 

Melakukan Penglepasan Hak Atas Tanah serta penyerahan sertifikat milik Tergugat 

kepada Penggugat, penggugat juga memperoleh Tanah Obyek Perkara  berdasarkan 

Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Penglepasan Hak Atas Tanah yang dibuat 

dihadapan Notaris Netty Resmawati, SH., tertanggal 5 Juni 2007. Untuk pelaksanaan 

Pengikatan Diri Untuk Melakukan Penglepasan Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 5 

Juni 2007, Turut Tergugat sebagai pihak yang berwenang melakukan proses balik 

nama dan menerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah Obyek Perkara harus dihukum untuk 

menerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah atas nama Penggugat. Sejak dibuat dan 
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ditandatangani surat perjanjian tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui tempat 

tinggalnya yang pasti pasti apakah berada di wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia atau tidak. Penggugat juga sudah mencari tempat tinggal tergugat, namun 

tidak berhasil sampai sekarang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penulisan skripsi 

dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEPEMILIKAN 

SERTIFIKAT ANTARA LATIF KUSUMA DAN PT.TIMUR KENCANA” (STUDI 

KASUS NOMOR 968/Pdt.G/2017/Pn.Tng). 

1.2 Rumusan Masalah 

       Bahwa dari latar belakang yang dijelaskan di atas, perihal yang akan menjadi 

rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ketika 

penjual meninggal? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum amar putusan dari Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Nomor 968/Pdt.G/2017/PN.Tng menurut Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum jika sudah terjadi surat 

perjanjian jual-beli dan penjual sudah tidak diketahui tempat tinggal yang pasti. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Hakim dalam Putusan Pengadilan 

Nomor 968/Pdt.G/2017/Pn.Tng. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

atau kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya 

dalam bidang Hukum Perjanjian mengenai Jual-Beli. 

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan masukan bagi pejabat pembuat kebijakan, para praktisi hukum 

lainnya, para peneliti, dan masyarakat. Kemudian, memberikan acuan bagi 

hakim dalam memutuskan perkara gugatan serta dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai kepastian hukum atas 

kepemilikan tanah Dan penelitian ini dapat menjadi gambaran yang jelas dan 

singkat mengenai permasalahan pertanahan beserta dengan penyelesaian yang 

tepat untuk dilakukan 
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1.5 Sistematika Penulisan 

      Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti isi penilitian ini, maka penulis 

menguraikan penilitian ke dalam bab-bab secara jelas dan singkat. Sistematika 

penulisan penelitian ini dibagi menjadi  5 (lima) bab, yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab yang pertama ini dibagi menjadi lima bagian, yakni latar  belakang  

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitan dan  sistematika 

penilitan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab yang kedua ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori 

hukum serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan studi kasus 

Putusan Nomor 968/Pdt.G/2017/Pn.Tng. Pada bab ini juga penulis 

membahas mengenai tanah pada umumnya, macam-macam hak atas 

tanah, peralihan hak atas atas, perjanjian jual beli 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab yang ketiga ini, penulis akan menjelaskan mengenai        metode 

pendekatan yang menjadi landasan dalam penulisan yaitu dengan 

menggunakan penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari 
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kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli, 

teori-teori dan ketentuan regulasi hukum. Kemudian, terdapat sifat 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab yang keempat ini, penulis akan menguraikan jawaba tasa rumusan 

masalah yang ada. Ada 2 hal yang penting yaitu mengenai penerapan 

aturan yang sudah ada dan dilakukan sesuai dengan aturannya dan anilis 

terhadap perkara tersebut bahwa alas hak penggugat selaku pembeli 

tanah dan bangunan tersebut berdasarkan akta pengikatan diri untuk 

melakukan penglepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan notaris. 

Kemudian hak peralihan hak berdasarkan PPJB jika terjadi 

ketidakadilan penjual. Kemudian kepastian hukum berdasarkan 

pertimbangan hakim dalam perkara ini.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini, berisi kesimpulan dari hasil analisi yang telah dibahas mulai 

dari bab I sampai bab V dan saran terhadap studi kasus yang penulis 

analisis. Kesimpulan bab ini menegaskan bahwa tindakan Tergugat 

merupakan tidakan yang merugikan bagi Penggugat karena Penggugat 

merupakan pembeli dengan itikad baik yang memenuhi semua 

kewajibannya. 
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