
SKRIPSI

P R A S E T I J O N O

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN 
KUASA MUTLAK SETELAH BERLAKUNYA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NOMER 14 TAHUN 1982,

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

1986



f/OKUAI
/'■

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA 

MUTLAK SETELAH BERLAKUNYA INSTRUKSI MENTERI DALAM 

NEGERI NOMOR 1L TAHUN 1982. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
,

Ai. 18B /
J U

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan m 

syarat-syarat untuk raencapai gelar Sarj

Oleh :

PRASETIJONO 

038010896

( M I L I  ^

emenuh^KPUSTAK**^NGGA'1- UNl Vf c f c Mr AS A lR LA NGQ A

aka HiaklimK A B  -

FAKULTAS IIUKUM 

UNIVERSXTAS AIRLANGGA 

1986



KATA PENGANTAR

Dengan dapat diselesaikarinya skripsi ini, pertama

kali Saya ucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat ALLAH S’VT, 

dan tak lupa pula Saya ucapkan terima kasih kepada bapak R. 

.Soedijono, Notaris & PPAT, yang telah bersedia memberikan 

sumbangan pikiran dalam penulisan skripsi ini, dan juga Saya 

ucapkan banyak terima kasih kepada bapak Soedalhar, yang te

lah membimbing sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Mengingat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Saya 

maka tentu saja tidak luput dari kekurangan, sebagaimana su- 

ratan pepatah " .tiada gading yang tidak retak ”, tentu saja 

dalam penulisan skripsi ini ada kekurangannya.

Akhirnya, Saya tetap berharap mudah-mudahan skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat raenam- 

bah khasanah ilmu pengetahuan hukum yang makin hari makin 

b'jrkembang.

iii

Surabaya, Maret 1986

Praseti .iono



M 0 T T 0

* D U M A  INI IBA3AT LADANG-*LADANG YANG SU3UR,

MAKA TAJIAIilTiATl DKTTGATT P0110N-P0II0N YANG BAIK,

:i;r.;,Y/. 3::g k ;.u b u a k i y a  y a ;tg b a i k  p u l a -

Muhammad SAW.

Kuporsembahkan untuk :

- ked.ua orang tuaku yang sabar membimbing

dan mendidik, serta saudaraku yang tercinta*

- teman-temanku



DAFTAH 151

’• VTA 

’ :0T7

p, -\

J .

IX.

III.

llalaman

PENGAIJTA!? ............................................ iii

0 ....... ............................................. iv

AT? LSI ................................................  v

P :

PEMNAIlULUATi ......................................  1

1. I.atar Belakang Jtan l-'ermasalafian *..♦.......  1

?. Ponjelaoan Judul............................... 7

3. Alacan Pcmilii.han Judul ...................... 8

*i-. Tujuan Penulisan ............................. 9

5 . Metodologi .................................... 10

6. Pertanggungjav/aban Sistematj.ka ............. 11

PENGEHTIAN PEMBERIAN KUA.SA .....................

1. Perwakilan Dari Undang-undang .............. 13

2« Perwakilan Dari Perjanjian ........ ......... 21

3. Pengortian Pemberian Kuasa Pada Umumnya ... 22 

PKM11RRIAN KUASA, KHUSUS DALAM HAL PEMINDAHAN .

HAK AT/VS TAN AH ...................................

1. Bentuk Kuaca .................................  26

2. Kuasa I-lutlak Dalara Hal Pemindahan Hak ....

'iU o Tanah ...................................  ?3

3 . Funrsl Pendaftaron Tanah .......... 35

v



IV PJCPMAS ALAIIAN DAN PENYELESAIAN ...................

1* Permasalahan ..................................  38

P., Penyelesaian ................................... hO

V PENUTUP . . . :.......................................

1 . Kesimpulan ..................................... 50

P. Garan ...........................................' 52

DAFTAT? BACAAW ..................................... 5'f

LAMPIRAN ...................................................................................................



1

BAB I 

PENDAHULUAN ,

1. Latar Belakang Dan Permasalahan

Seperti ketentuan yang tercantum di dalam penjelasan 

umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun i960, di situ di- 

tegaskan, untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak atas
«

tanah, undang-undang pokok agraria mengharuskan Pemerintah 

untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indo

nesia.

Pendaftaran tanah yang dimaksud di atas tidak hanya 

untuk hak eubyek hukum yang belum didaftarkan di kantor re

gister umum, tetapi juga dalam hal adanya pemindahan halt 

atas tanah yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang 

dialihkan kepada seseorang atau badan hukum lainnya.

Tujuan pendaftaran balik nama tersebut untuk memper- 

oleh jaminan kepastian hukum bagi orang atau badan hukum 

yang mempunyai hak atas tanah, karena jaminan kepastian hu

kum dalam bidang agraria menghendaki adanya tata tertib ad- 

ministratif pertanahan, sehingga Pemerintah'sebagai aparat 

penyelenggara kepentingan umum dapat melaksanakan adminis' 

traci pertanahan dengan tertib.

Menurut Boedi Harsono, terciptanya tertib adminis-

trasi pertanahan untuk :

jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, meng
hendaki :
a. adanya peraturan-peraturan hukum tertulis, yang di-
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laksanakan dengan baik, artinya ada konsistensi dalam 
penafsiran dan pelaksanaannya;
b. diselenggarakannya pendaftaran tanah yang effcient 

dan *ef fektip.
Adanya peraturan-peraturan yang tertulls akan memung- 
kinkan barangsiapapun yang berkepentingan dengan mudah 
mangetahui hukum yang bagaimanakah yang berlaku dan v/e- 
wcnang-wewenang apa serta kewajiban-kewajiban apa yang 
ada padanya, bersangkutan dengan tanah yang dipunyainya. 
lUsclcnggarakannya pendaftaran tanah yang efefktip akan' 
memungkinkan barangsiapapun yang berkepentingan dengan 
mudah membuktikan haknya atas .tanah yang dipunyainya 
dan mengetahui hal-hal yang perlu diketahuinya mengenai 
tanah-tanah kepunyaan pihak lain, baik segi teknis ka- 
dastral maupun cegi yuridis; segi teknis kadastral meng
enai, letak, luas dan batas tanah yang bersangkutan, 
kepastian raengenai hal ini diperlukan untuk menghindari 
sengketa dikemudian hari, baik dengan pihak-pihak yang 
mempunyai tanah, yang berbatasan, dalam hal tanah itu 
kita beli| segi yuridis mengenai status hukumnya, sia- 
pa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyainya) dan 
ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain 
(pihak ketiga); kepastian mengenai status hukum dari ta
nah yang bersangkutan diperlukan, karena dikenal tanah- 
tanah dengan berbagai macam status hukum, yang masing- 
masing memberikan wewenang-wewenang dan meletakkan ke~ 
v/ajiban-kewa jiban yang berlainan kepada pihak yang mem
punyainya hal mana akan berpengaruh, pada harga tanah 
itu; kepastian mengenai siapa yang mempunyainya diper
lukan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum 
secara sah mengenai tanah yang bersangkutan; kepastian 
mengenai tanah ada atau tidaknya diadakan tindakan-tin- 
dakan tertentu untuk’ men'jamin penguasaan dan penggguna- 
an tanah yang bersangkutan secara effektip dan aman; 
pihak ketiga itu bica seorang kreditur, yang mempunyai 
hak hipotek atau credietverband ataupun pihak lain yang 
menguasai tanah yang bersangkutan dengan \suatu halt a- 
tas tanah.

Kenyataanya dalam hal balik nama, tanpa disadari 

menimbulkan permasalahan yang pelik, terutama yang menyang-

Boedi Ilarsono, Hukum A^raria Indonesia., bag. I, jil 
I, Jambatan, Jakarta, 1975» hal. 6/u



3

kut pemindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak, meskipun 

balik nama adalah suatu syarat yang tidak boleh tidak ada, 

untuk pemindahan hak dengan penyerahan (tanpa balik nama ti

dak ada pemindahan halt), tetapi balik nama sama sekali tidak 

menimbulkan garansi, bahwa dia atas nama, siapa balik nama i- 

tu dilakukan adalah juga benar-benar pemiliknya, Satu-satu- 

nya yang dengan pasti dapat kita katakan setelah melihat ca- 

catan pada register ialah, bahwa dia yang tidak melakukan 

balik nama tidak akan memperoleh hak yang didapat dengan ja- 

lan penyerahan. Meskipun demikian, penggunaan si stem kuasa 

mutlak masih saja banyak dilakukan orang sebagai kedok jual 

beli hak atas tanah yang terselubung, untuk menguasai hak a- 

tas tanah yang melebihi batas maksimum, sehingga secara for

mal penjual masih tetap sebagai pemilik, sedangkan pembeli- 

nya dalam kenyataannya sudah menguasai tanah tersebut.

Hal ini sebagai akibat adanya kebebasan berkontrak 

yang diatur di dalam pasal 1233 BW (Kitab Undang-undang Hu

kum Perdata), yang menegaskan adanya perikatan, baik yang 

lahir karena undang-undang, maupun yang lahir karena perse- 

tujuan. Perikatan tersebut mengandung suatu prestatie yang 

dapat berupa; member! sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu. Meskipun demikian, adanya kebebasan ber- * 

kontrak tersebut dibatasi oleh pasal 1230 BW yang mengatur 

tentang keabsahan suatu perikatan, harus memenuhi syarat- 

syarat :

1, adanya kata sepakat para pihak yang mengikatkan diri;



2. kecakapan untuk berbuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;
\

causa yang diperbolehkan.

Dengan, adanya kebebasan berkontrak tersebut, pembuat 

undang-undang tidak lupa membuat peraturan mengenai perjan- 

jian pemberian kuasa yang diatur di dalam pasal 1792 BW.

Di dalam pasal ini ditegaskan, bahwa, "pemberian kuasa ada

lah suatu perjanjian dengan nama seorang memberikan kekua-

saan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk

2
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Adanya pemikiran yang demikian itu, mengingat dalam 

porkembangan lalu lintas perhubungan masyarakat yang sema- 

kin maju, banyak orang yang tidak sempat menyelesaikan uru- 

san-urusannya. Oleh karena itu, ia memerlukan jasa orang 

lain untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas nama

nya.

Dengan demikian, di dalam perjanjian pemberian kuasa 
itu terkandung asas bahwa pemegang kuasa (last hebber- 
penerima kuasa) karena perbuatan-perbuatan hukutnnya 
selalu mengikat pihak pemberi'.kuasa (last gever).
Asal pemegang kuasa tidak melampaui batas kuasa yang 
telah diberikan oleh pemberi kuasa (pasal 1807 ayat 1 
KUII Perdata seharusnya ditulis pasal 1807 (1) BW). Ke- 
mungkinan batas kuasa itu dilampaui oleh pemegang kua
sa, tetapi tetap mengikat pemberi kuasa asal pemberi 
kuasa menyetujuinya, baik secara tegas maupun secara 
diam-diam (pasal 1807 (2) BW ).
Di samping asas yang tersebut di atas itu masih ada 
satu asas lainnya yang tak dapat dipisahkan dalam rang- 
ka menjalankan perjanjian pemberian kuasa.

R. Soebekti dan R. Tjitrosu'dibio, Kitab Undang-un- 
dang Hukum Perdata. (ter.iemahan BW), Get. XVII, Pradnya Pa- 
ramita, Jakarta, 1983* hal.
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Asas ini ialah bahwa pemegang kuasa dalam segala perbu- 
atan hukumnya dengan pihak ketiga selalu bertindak atas 
nama pemberi kuasa. Jadi, di sini menurut pikiran pem- 
buat undang-undang pihak pemberi kuasa formil (seharus- 
nya formal) mewakili pemberi kuasa terhadap pihak keti
ga. Hal ini terbukti dari rumusan pasal 1792 BW yang 
menggunakan perkataan atas namanya. Sebagai konsekuensi 
hukumnya atas asas yang kedua ini ialah bahwa pemberi 
kuasa dapat langsung menggugat pihak ketiga dengan sia
pa pemegang kuasa berhubungan (pasal 1799 BW)

Menurut R. Soebekti, "pemberian kuasa itu menerbit- 

kan perwakilan, yaitu adanya seorang yang mewakili orang la

in untuk melakukan suatu perbuatan hukum".^

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu, 
mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, 
atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si 
pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam 
kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan peng- 
urusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk 
melatakkan hipotek atas benda-benda itu, atau lagi un
tuk membuat suatu perdamaian, ataupun suatu perbuatan 
lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik, diper
lukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Dec 
mikianlah bunyi dari pasal 1795 BW dan pasal 1796 B\I,

Dengan adanya sistem pemberian kuasa yang telah di- 

salahgunakan sebagai kedok untuk jual beli hak atas tanah 

yang terselubung, sehingga perlu adanya penertiban praktek 

jual beli semacam itu, karena dapat menimbulkan efek nega- 

tip di dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan hukum sema- 

cam itu sebagai akibat adanya beberapa kesulitan di dalam

R. Soekardono, dalam A. Oemar Wongsodiwirjo, • Kake-
l.-ir Dj.tin.1au Dari Se/*i Hukum . Diktat, 1980, hal. 2-3.

L[U, Soebekti, Anoka Per.1an.ilanf cet. V, Alumni, Ban
dung, 1982, hal. 158.

Ibid.« hal 160.
5
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praktek mengenai prosedur pendaftaran tanah yang berbelit- 

belit, dan biaya balik nama, biaya administrasi, maupun pa- 

jak, di samping lamanya waktu saat dikeluarkannya sertipi- 

kat, serta kemungkinan adanya permainan sabun dari orang- 

orang yang diberi tugas melaksanakan kekuasaan dan wewenang 

dalam mengedarkan sertipikat hak atas tanah kepada orang 

yang berhak menerimanya, sehingga hanyak orang mengambil 

jalan pintas, mencari cara yang mudah dalam jual beli hak 

atas tanah.

Cara yang mudah dalam jual beli hak atas tanah ialah 

jual beli dengan pemberian kuasa mutlak, Cara-cara inilah 

yang menghambat sistem administrasi pertanahan di dalam la- 

pangan hukum agraria, yang menghendaki adanya tertib admi- 

nistrasi pertanahan, meskipun telah dikeluarkan Instruksi 

Menteri Dalam Wegeri Nomor H\. Tahun 1982, yang melarang ca- 

mat dan kepala desa atau pejabat yang setingkat dengan itu, 

untuk membuat/menguatkan penggunaan kuasa mutlak sebagai 

sarana pemindahan hak atas tanah, tidak dapat berbuat banyak 

karena berdasarkan TAP NO. XX/MPRS/I966, kedudukan peratu- 

ran menteri tersebut berada dibawah undang-undang, dalam 

hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), khususnya 

pasal 1230 dan pasal 1792, di samping itu latar belakang 

dikeluarkannya instruksi mendagri tersebut sudah diatur di 

dalain pasal 7 dan pasal 17 UUPA jo pasal V* PP NO. 10/1960 

tonlung .larangan bagi kepala desa untuk menguatkan perjan- 

jj.an yang dimaksud pasal 22 dan 25 PP NO. IO/I96O yang
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dibuat tanpa akta oleh PPAT, sebagai akibatnya instruksi men- 

dagri tersebut hanya bersifat semantik, yakni, hanya sekedar 

peraturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap keku- 

atan hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), UUPA, ma- 

upun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun I960,

Dengan demikian, instruksi menteri yang tersebut di 

atas tidak banyak mempunyai arti dalam pelaksanaannya men- 

cegah adanya perjanjian pemberian kuasa mutlak, untuk pemin- 

duhan hak atas tanah, sebab adanya lembaga pendaftaran ta

nah itu hanya memudahkan adanya pembuktian saja, siapa yang 

paling berhak atas tanah yang didaftarkan di kantor regis

ter, bilamana terjadi persengketaan hak atas tanah*

Dengan adanya pemberian kuasa dengan kuasa mutlak 

sebagai sarana pemindahan hak atas tanah, maka akan menim- 

bulkan permasalahan :

1. apa yang dimaksud kuasa mutlak ?;

2. apakah eksistensi kuasa mutlak itu perlu diperta- 

hankan ?;

3. bagaimana kuasa mutlak tersebut dipakai sebagai ke- 

dok jual beli halt atas tanah ?;

/|. bagaimana letak persoalannya pemberian kuasa mutlak 

dalam kenyataan sosial ?;

5. apakah ada alternatif yang dianggap cenderung mem

ber! penyelesaian masalah ?;

<- • Pen.ielasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, berjudul Pemindahan Hak
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Atas Tanah Dengan. Kuasa Mutlak Setelah Berlakunya Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1982, PermasalahaiL Dan. 

penyelesaian* Dari judul tersebut mengandung suatu premis 

atau suatu pengertian. yang dapat dijelaskan sebagai berikut ; 

pemindahan hak atas tanah adalah suatu peralihan hak 

yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut ter- 

lepas dari pemiliknya yang semula dan menjadi hak pihak 

lain; dengan kata lain, peralihan hak itu terjadi kare

na adanya perbuatan hukum;

Kuasa mutlak adalah suatu perwakilan, yang timbul dalam 

kebiasaan hukum, dengan perbuatan yang dikehendaki se

bagai sarana- pemindahan hak atas tanah, dan tanpa mem- 

perhitungkan. akibat hukum yang timbul terhadap hak atas 

tanah yang dijadikan obyek dalam. per^anjian jual beli; 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor lif Tahun 1982 ada

lah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh menteri dalam 

negeri yang bemo m o r  1 if tahun 1982, yang mengatur ten- 

tang larangan yang ditujukan kepada camat dan. kepala 

desa atau pejabat. yang setingkat dengan. itu, untuk mem- 

buat/menguatkan penggunaan kuasa mutlak sebagai sarana 

pemindahan hak atas tanah, dan melarang pejabat-pejabat 

agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas ta

nah yang menggunakan kuasa mutlak sebagai pembuktian 

pemindahan hak atas tanah;

Permasalahan adalah masalah yang timbul sebagai akibat 

perbuatan hukum jual beli hak atas tanah dengan menggu-
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nakan kuasa mutlak;

Penyelesaian adalah suatu cara yang positip untuk menye-
s

lesaikan persengketaan hak atas tanah, yang ditimbulkan 

sebagai akibat penggunaan kuasa mutlak.

3• A3asan Pemilihan Judul

Penulisan permasalahan pemindahan hak atas tanah deng

an kuasa mutlak setelah berlakunya Instruksi Menteri Dalam 

Ilegeri Nomor 1 Tahun 1982, permasalahan dan penyelesaian, 

ini didasarkan pada pemikiran bagaimana eksistensi pemberi

an kuasa mutlak.dapat digunakan sebagai sarana pemindahan 

hak atas tanah.

Berpangkal tolak pada masalah pelaksanaan pemindahan 

halt atas tanah dengan kuasa mutlak, yang menimbulkan kesu- 

litan di dalam pengesahannya, setelah berlakunya Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1/f Tahun 1982 itu, terutama yang 

menyangkut pendaftaran balik nama di kantor register dari 

transaksi jual beli hak atas tanah dengan kuasa mutlak yang 

telah terjadi, karena pada kenyataannya dapat dilihat, bahwa 

sistem kuasa mutlak telah disalahgunakan untuk kepentingan 

sogolongan orang tertentu.

Hal ini akan menimbulkan efek negatip dalam pembang- 

unan, karena tata tertib administrasi pertanahan yang dise- 

lenggarakan oleh Pemerintah menjadi terhambat, dengan ada

nya pemberian kuasa mutlak itu sebagai sarana pemindahan hak 

atas tanah, sehingga penguasaan dan penggunaan tanah dengan 

kuasa mutlak itu tidak berdasarkan peraturan perundang-un-
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dangan yang berlaku. Akibatnya tanah yang dikuasai oleh pern-

beli itu, tidak sesuai dengan fungsi sosial dan tidak sesu-
\

ai dengan kepentingan nasional. Permasalahan ini yang men- 

dorong Saya untuk membahas masalah itu dalam penulisan skrip« 

si ini.

h* Tu.iuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dengan harapan :

1. dapat mengkaji dan menguraikan permasalahan yang tirn- 

bul di dalam penggunaan sistem kuasa rautlak;

2. mencari cara-cara penyelesaian yang positip, sehing- 

ga dapat member! manfaat bagi masyarakat, khususnya 

para praktisi yang terjun di dalam lapangan hukum 

agraria;

3. agar dapat dijadikan pedoman oleh mereka yang berke- 

cimpung di bidang administrasi pertanahan, untuk me- 

nyelesaikan persengketaan hak atas tanah yang ditim

bulkan oleh penggunaan kuasa mutlak;

untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum yang 

makin hari makin berkembang.

5- Metodoloni

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang Saya pergu- 

nnkan adalah metode deskriptif analitis, yaitu, tidak saja 

ir.cmbahao dan menguraikan masalah, tetapi juga memberi peni- 

laian sumber data yang meliputi, data kcpustakaan, dan data 

lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data Saya peroleh 

dongan jalan studi kepustakaan yang meliputi-tullsan ilmiah,
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Gurat khabar, majalah, dan peraturan perundang-undangan yang 

ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Di samping itu, 

juga melalui pcnelitian-penelitian antara lain ke instansi 

yang ada kaitannya dengan obyek penulisan skripsi ini,

6. Pertanflftung.iawaban Sistematika

Pendahuluan Saya letakkan pada Bab I, karena di dalam 

pendahuluan ini berisi atau mencakup latar belakang perma

salahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan 

penulisan, metodologi. Jadi, Bab I ini merupakan pengantar 

untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang 

dipermasalahkan ke arah pemahaman dan penelaahan masalah se

cara keseluruhan.

Pengertian pemberian kuasa Saya letakkan pada Bab II, 

dengan maksud agar supaya pembaca mengerti dengan tepat meng- 

enai apa yang dimaksud pemberian kuasa, sebelum persoalan 

yang ada sangkut pautnya dengan pemindahan hak atas tanah 

dibahas, karena pengertian pemberian kuasa itu mempunyai ko- 

notasi yang luas, meliputi perwakilan dari undang-undang, 

perwakilan dari perjanjian, dan pengertian pemberian kuasa 

pada umumnya,

Pemberian kuasa khusus, dalam hal pemindahan hak a- 

tas tanah, Saya letakkan pada Bab III, dengan tujuan agar 

pembaca mengerti apa yang dimaksud pemberian kuasa mutlak 

dalam hal pemindahan hak atas tanah dan aspek-aspeknya da- 

lam hubungannya dengan fungsi pendaftaran tanah maupun yang 

berhubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1J+
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Tahun 1982.

Permasalahan dan penyelesaian, Saya letakkan pada 

Bab IV, karena Saya akan menjabarkan tentang masalah yang 

ditimbulkan oleh penggunaan pemberian kuasa mutlak sebagai 

sarana untuk pemindahan hak atas tanah, sebagai akibat per- 

kembangan lalu lintas hukum yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat, sedang mengenai penyelesaian, Saya akan mencari 

cara-cara yang positip di dalam menyelesaikan sengketa pe

mindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak.

Penutup, Saya letakkan pada Bab V, karena Saya mem- 

bicarakan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang terja- 

di dalam tulisan ini.
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BAB II

PENGERTIAN PEMBERIAN KUASA

1, Perwakilan Dari Undang-undang

Perwakilan dari undang-undang adalah suatu keadaan 

hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, yang mewajibkan 

orang atau badan hukum untuk mewakili perbuatan hukum orang 

atau badan hukum lainnya* Jadi, perwakilan tersebut diberi- 

kan oleh undang-undang kepada. orang atau badan hukum berda- 

carkan keadaan tertentu, orang atau badan hukum lainnya di- 

nyatakan tidak cakap (onbekwaam) dan tidak mempunyai kewe- 

nangan berhak (onbevoegdheid) dalam melakukan perbuatan hu

kum. Dengan kata lain perwakilan tersebut terbatas pada hal- 

hal yang berhubungan dengan penguasaan dan kepengurusan har- 

ta/kekayaan orang atau badan hukum yang diwakili,

Perwakilan tersebut meliputi :

1. perwakilan orang tua dalam menjalankan kekuasaan orang 

tua, untuk mewakili anak-anaknya yang masih belum de- 

wasa (pasal W? Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970);

2. perwakilan seorang wali yang mewakili an alt-an ak yang 

berada dibawah perwaliannya (pasal 5k Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 197k)\

3. perwakilan seorang pengampu (curator) yang mewakili 

orang-orang yang berada dibawah pengampuannya;

/[.. perwakilan panitia verificatie yang mewakili orang



atau badan hukum yang berada dibawah kepailitan.

Ad. 1. Perv/akilan orang tua dalam menjalankan keku- 

asaan orang tua, tidak hanya mem^lihara dan mendidik, teta- 

pi juga mev/akili anak-anaknya terhadap harta bendanya, mau- 

pun mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pongadllan. Dalam pengurusan tersebut orang tua melaksana- 

kan kekuasaannya berdasar pasal W? Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, dengan maksud agar anak itu diwakili dalam se

gala perbuatan dan tindakannya yang masih dianggap tidak 

c&kap.

Kekuasaan tersebut dilaksanakan, bila seorang anak 

yang belum mencapai usia. dewasa atau belum kawin berada 

dibawah kekuasaan orang tuanya, meskipun perkawinan antara 

kedua orang tuanya putus. Dengan demikian, kekuasaan orang 

tua itu mulai berlaku, sejak lahirnya anak dan berakhir pa

da waktu anak itu menjadi dewasa atau telah kawin. Ada pu

la kemungkinan, kekuasaan orang tua itu dicabut oleh hakim 

atau orang tua tersebut dibebaskan dari kekuasaan itu, ka

rena sesuatu alasan.

Kekuasaan tersebut dimiliki oleh kedua orang tuanya 

bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah, hanya apa- 

bila si ayah tidak mampu melakukannya, misalnya, sedang sa- 

kit keras, sakit ingatan, sedang bepergian dengan tidak ada 

ketentuan tentang nasibnya atau sedang berada dibawah penga- 

wacan pengampu, kekuasaan-itu dilakukan oleh istrinya,

Persoalan tentang perwakilan ini tidak diatur secara
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tegas, maka berdasar pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

197*i-i ketentuan yang diatur di dalam BW, dinyatakan masih
v

berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang No

mor 1 Tahun 197^, karena perwakilan tersebut tidak hanya 

berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak, seper- 

ti pemberian nafkah, pakaian, dan perumahan untuk diri anak 

itu, tetapi juga meliputi harta benda milik anak itu, jika 

si anak tersebut mempunyai harta/kekayaan sendiri.

Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 308 BW, tentang 

batas-batas wewenang orang tua dalam melakukan kekuasaannya 

sebagai orang tua, Di dalam pasal tersebut dijelaskan, bah- 

v/a orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua (ouderlijkc 

macht) mempunyai hak pengurusan atas barang-barang anaknya 

dan harus bertanggungjawab, baik mengenai hak milik maupun 

mengenai hasil-hasil dari barang-barang yang ada dalam ke- 

kuasaannya.

Perbuatan tersebut membav/a konsekuensi, untuk memberi 

perhitungan dan pertanggungjavvaban (rekenning en verantwoor- 

ding). Dengan demikian, bapak atau ibu yang menjalankan ke

kuasaan orang tua harus memperhatikan pasal 309 BW, yang 

mengatur tentang pemindahan barang-barag tertentu yang ti

dak terkena penguasaan orang tua. Barang-barang tersebut mo- 

nurut ketentuan pasal 307 (2) BW, adalah barang-barang yang 

dengan schenking atau making yang dibcrikan kepada anak itu, 

baik dengan akto ketika anak itu masih hidup, maupun dengan 

surat wasiat, dan benda-benda tersebut dapat ditempatkan di-
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bawah pelaksana pengurusan (bewind voerder) yang ditunjuk 

oleh schenker atau maker itu, tetapi bukan oleh orang tua 

yang molakukan kekuasaan orang tua.

Hal ini ditegaskan, agar orang tua tidak asal saja 

dalam molakukan kekuasaan orang tua, yang dapat' mer.ugikan 

kepentingan si anak dan harus mengadakan perhitungan dan 

pertanggungjawaban mengenai segala transaksi perbuatan hu- 

kum atas barang-barang yang berada dalam kekuasaannya, se~ 

suai dengan wewenang yang diembannya, sehingga pelaksanaan 

pengurusan tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan perwa- 

kilan dalam menjalankan penguasaan dan pengurusan atas ba

rang-barang anak itu. Jikalau pelaksana pengurusan itu ter

ikat, karena suatu sebab, maka pengurusan itu jatuh pada o- 

rang tuanya, sedang dalam menikmati hasil harta benda anak- 

nya itu, menurut pasal 311 BW, bapak atau ibu yang menjalan

kan kekuasaan orang tua dapat menikmati harta benda anaknya 

yang berada dalam kekuasaannya, apabila kekuasaan orang tua 

tersebut tidak dihentikan atau dicahut oleh pengadilan, ka

rena penikmatan itu merupakan hak pribadi yang tidak dapat 

dipindahtangankan kepada orang lain dan merupakan suatu hak 

atas harta benda yang diperoleh orang tua menurut undang- 

undang,

Orang tua dalam melakukan kekuasaan tersebut tidak 

diperbolehkan memindahkan hak atas. h'arta..benda anaknya atau 

monggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang 

belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apa-
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bila kepentingan anak itu menghendakinya, dengan izin lebih 

dahulu ke pengadilan negeri di daerah hukum orang tua ter

sebut berada.

Ad, ?.* menurut pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974* "perwalian adalah suatu pengawasan terhadap anak yang 

belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsung-- 

kan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang 

tua, berada dibawah kekuasaan wali, Perwalian itu mengenai 

pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".^

Dengan demikian, segala perbuatan hukum dan penguru- 

can harta benda anak yang berada dalam perwalian, kekuasaan

nya berada dibawah wali. Perwalian tersebut dapat dilaksa- 

nakan melalui 2 jalur :

1. surat wasiat;

2* izin pengadilan.

Perwalian itu dilakukan, bila orang tua anak tidak dapat 

melaksanakan kekuasaan orang tua atau kekuasaan orang tua 

tersebut dicahut oleh pengadilan, berdasarkan alasan ter- 

tentu, orang tua dinyatakan tidak dapat melaksanakan keku

asaannya.

Perwalian ini diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Ta

hun 1974, agar kepentingan si anak yang belum dewasa atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan dapat dijamin kehi-

Djasadin Saragih dan Asic Gafioedin, llimpunan Pe
rn l.uran Porimdan/r-undanflan Seri Hukum Perdata. Bina Ilmu, 
Gurabaya, 1977, hal. 110..
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dupannya, baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan ma

upun mengenai harta bendanya.

Dengan demikian, wali itu'bertanggung jav/ab terhadap 

segala mutasi harta benda anak yang berada dibawah perwali- 

an, Gerta kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan ke- 

lalaiannya.

Ad, 3* pengampuan adalah suatu keadaan hukum yang me- 

nurut undang-undang orang yang meerderjarig dinyatakan ti

dak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu 

adanya pelaksana pengurusanj untuk mengurusi kepentingan o- 

rang tersebut.
%

Dalam hal seseorang dibawah pengampuan, apabila ke- 

dudukan orang tersebut disamakan dengan kedudukan orang 

yang minderjarig, sebab kalau tidak diwakili oleh seorang 

pengampu, maka kemungkinan besar orang yang tidak dibawah 

pengampuan.tersebut akan melakukan perbuatan hukum yang da

pat merugikan dirinya sendiri atau dapat merugikan pihak 

lain, sehingga perlu adanya pengampuan bagi dirinya, agar 

tidak terjadi kerugian, baik di pihak orang yang dibawah 

pengampuan maupun pihak lain yang melakukan perbuatan hu

kum dengan orang yang berada dibawah pengampuan.

Menurut R. Soetojo Prav/irohamid jo jo dan Asis Safi-

oedin :

Dengan diletakkannya seseorang dibawah pengampuan, ma
ka orang itu mempunyai kedudukan yang sama dengan seo
rang minderjarig. Ia menjadi tidak cakap untuk melaku
kan perbuatan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
dilakukannya batal kalau yang menjadi kurandus itu di-
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sebabkan oleh kekurangan daya berpikir (krankzinnigheid).
Bagi seorang kurandus karena keborosan maka ketidakca- 
kapan bertindaknya hanya menyangkut perbuatan hukum da- 
lain bidang harta kekayaan (misalnya dalam hukum keluarga), 
maka ia tetap dianggap cakap'bertindak. Terhadap seo
rang kurandus karena lemah pikiran timbul keragu-raguan 
anakah ia haruc disamakan dengan seorang kurandus kare- 
na kekurangan daya berpikir ataukah dengan seorang ku
randus karena keborosan.
Scholten condong untuk menyamakan kedudukan seorang ku
randus karena lemah pikiran itu dengan seorang kurandus 
karena keborosan. Jadi, ia hanya tidak cakap bertindak 
dalam bidang hukum harta kekayaan saja.
Seseorang yang kekurangan daya berpikir yang melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum sebelum ia dinyatakan dibav/ah 
curatel maka perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan- 
nya itu dapat pula dimintakan pembatalan apabila ternya- 
ta bahwa sebab-seba,b kuratel itu sudah ada pada waktu 
perbuatan hukum itu dilakukannya; dan apabila sebelum 
mcninggal sudah dimajukan permohonan untuk kuratel kepa- 
da pengadilan.

Ad. 4. perv/akilan yang dilakukan oleh panitia verifi- 

catie adalah perwakilan untuk melakukan pengurusan harta/ 

kekayaan orang atau badan hukum (debitur) yang berada dalam 

kepailitan. Kepailitan adalah suatu keadaan yang timbul ka- 

rcna adanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan sese

orang atau badan hukum sebagai debitur itu pailit.

Kepailitan ini diatur di dalam Faillissement Veror- 

dening (Undang-undang Kepailitan) yang diundangkan dalam 

LN 1905 - 217 dan berlaku sejak 1 Nopember 1906 dengan LN 

1906 - 348.

Menurut Kartono, yang dimaksud :

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas selu- 
ruh kekayaan debitur (orang yang berhutang) untuk ke-

7
U, Sootojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 

^ukum Oran/s Dan Koluarna, cct. Ill, Alumni, Bandung, 1973, 
hal« 216.
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pentingan semua krediturnya (orang yang berhutang) ber- 
sama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit 
mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing- 
masing dimiliki kreditur pada saat itu.

"Dengan dinyatakan pailit, maka debitur demi hukum ke- 

hilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta bendanya 

yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk meng- 

urusinya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pai-

9
lit, terhitung pula hari tersebut".

Maksud diadakannya pernyataan pailit adalah mencegah 

sitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh seorang/lebih kredi

tur, Dengan demikian, £i kreditur tidak dapat bertindak se- 

wenang-wenang terhadap harta/kekayaan debitur.

Permohonan pailit itu dapat dilakukan oleh debitur, 

oleh pihak kreditur, atau oleh jaksa jika perlu, untuk men- 

jaga dilanggarnya kepentingan umum oleh debitur. Semua harta 

milik debitur (yang lazim disebut boedel faillissements) 

tersebut dibagi-bagikan secara adil kepada semua kreditur 

dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak istimev/a, 

gadai dan hipotek. Dalam hal ini yang menangani adalah Ba- 

lai Harta Peninggalan (BHP) bersama-sama dengan hakim komi- 

saris yang diangkat dengan putusan pengadilan negeri, yang 

menyatakan pailit tersebut. Hakim komisaris bertugas untuk

\artono dalam M.B. Ambang Suryono, Kepailitan Ber- 
boda Dengan Kebangkrutan, Jawa Pos. 30 .Mei 19851 hal. bt,

Ibid.
9



mengawasi pengelolaan dan penyelesaian yang dilakukan oleh 

13HP, karena itu hakim komisaris disebut hakim pengawas. BIIP 

dan hakim pengawas yang ditunjuk 'oleh pengadilan juga dise

but panitia verificatie.

Dengan demikian, hak pengurusan debitur yang berhu- 

bungan dengan hutang-hutangnya diwakili oleh panitia veri- 

ficatie.

• Perwakilan Dari Per.1an;jian

Perwakilan dari perjanjian ialah suatu keadaan hukum 

yang membuat orang atau badan hukum memberikan wewenang atau 

kekuasaan kepada orang atau badan hukum lainnya, untuk dan 

atas namanya melakukan suatu perbuatan hukum atau menyeleng- 

garakan suatu urusan tertentu.

Hal ini diatur di dalam buku ke-3 Bab XVI BW (Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata) yang dimuat dalam pasal 1792 

sampai pasal 1819. Kuasa tersebut timbul dari suatu perjan

jian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri, untuk menja- 

lankon suatu perbuatan hukum atau suatu urusan tertentu.

Perikatan ini merupakan perikatan wajar (natuurlijke 

verbintennis) yang timbul di dalam kehidupan masyarakat, 

yang dikenal di dalam kepustakaan disebut juga sebagai su

atu perjanjian tentang penyuruhan atau pemberian perintah 

atau pemberian beban, yang diistilahkan dengan sebutan last 

geving.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam per-

21
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janjian pemberian kuasa tersebut mengandung suatu asas yang 

mev/ajibkan pemegang kuasa (last hebber) karena perbuatan- 

perbuatan hukumnya selalu mengik'at pihak pemberi kuasa (last 

gever). Dengan kata lain pemberian kuasa itu merupakan salah 

catu sumber dari wewenang untuk mewakili seseorang atau le- 

bi dalam melakukan perbuatan hukum atau suatu urusan ter- 

tentu untuk kepentingan pemberi kuasa.

3• Pemberian Kuasa Pada Umumnya

Seperti telah diuraikan di atas bahwa kuasa yang tim

bul dalam perjanjian adalah-kuasa yang lazim dilakukan orang 

atau badan hukum yang mewakilkan kepada' orang atau badan hu

kum lainnya, untuk melakukan perbuatan hukum atau menyeleng- 

garakan suatu urusan tertentu, yang telah diatur di dalam 

pasal 1792 BVv, bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetu- 

juan karena seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, 

yang monerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu 

urusan.

Menurut I?. Soebekti yang dimaksud :

menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu 
perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai 
akibat hukum. Misalnya, seorang karena ia sendiri ber- 
halangan mengunjungi suatu resepsi, menyuruh temannya 
mcwaki.linya, maka itu bukan suatu pemberian kuasa da
lam arti yang sedang kita bicarakan ini.
Orang yang telah diberikan kuaBa (ia dinamakan juruku- 
asa) tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa a- 
tau juga dikatakan bahwa ia mev/akili si pemberi kuasa. 
Artinya adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan se- 
gula hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang 
dilakukan itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang 
rnemberi kuasa, atau bahwa, kalau yang dilakukan itu be-

M I L I  EC
p e r p u s t a k a a n

* UN1VLRSITAS A lRLA NG G A *  

S U R A B A Y A
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rupa mombuat (menutup) suatu perjanjian:, maka si-,gembe- 
ri kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian,

Pengertian persetujuan yang dimaksud dalam pasal 17 

92 R',7 itu tidaklah sama dengan pengertian persetujuan atau 

perjanjian seperti yang diatur di dalam pasal 1313 BW, yang 

mengatur tentang persetujuan dalam suatu perbuatan antara 

catu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih lainnya, sedang persetujuan yang berdasar 

p.-iGol 1792 BW itu adalah persetujuan yang dapat diakhiri 

rnenurut apa yang disebut dalam pasal 1813 BW.

Dalam pasal 1813 Bw itu ditegaskan, bahwa pemberian

kuasa berakhir :

dengan dicabutnya kembali kuasanya yang menerima kuasa 
dengan pemberitahuan penghentian;
dengan meninggalnya pengampuannya atau pailitnya yang
rnemberi kuasa maupun yang menerima kuasa;
dengan perkawinannya wanita memberikan/menerima kuasa.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian, 

bahwa pemberian kuasa itu tidak mengubah suatu harta/keka- 

yaan, karena persoalannya hanya berupa mewakili dalam mela

kukan perbuatan hukum dan perbuatan kepengurusan saja, ti

dak menyangkut perbuatan pemilikan,

Dengan demikian, orang yang menerima kuasa tersebut 

mewakili orang yang diwakili, terbatas mengenai segala per-

, Soebekti, Aneka Per.ian.iian, cet, V, Alumni, Ban 
dung, 1982, hal, 161,

Soebekti dan I?, Tjitrosudibio, Kitab Undanr.-un- 
dang Hukum Perdata, cet. XVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1983, hal. 407,
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buatan hukum atau urusan tertentu, baik di dalam dan di lu~ 

ar pengadilan, berbed.a dengan pemberian kuasa untuk menga-
v

jukan perkara gugatan di muka pengadilan, yang diatur di da

lam pasal 123 HIR, pihak beperkara boleh diwakili oleh orang 

lain yang akan dibcri kuasa, dengan surat atau dengan lisan, 

jika pemberi kuasa hadir sendiri di muka hakim, dan membawa 

orang lain yang akan diberi kuasa, untuk mengurus perkara 

yang akan diperiksa, dan pomberian kuasa itu diterima oleh 

orang tersebut.

Menurut R. Soepomo, yang dimaksud pasal 123 IIIR itu :

menghendaki adanya penguasaan khusus yang tertulis (bij- 
zondere schriftelijke machtiging). Pasal ini tidak me- 
nyebut kemungkinan pemberian kuasa secara umum (algeme- 
ne lastgeving) seperti peraturan yang berlaku untuk peng- 
adilan Rcsidontiegerecht dahulu (lihat pasal 994 ayat 3 . 
Reglement Rechtvordering)• Berhubung dengan itu di muka 
jjengadilan negeri, suatu surat kuasa hanya berbunyi umum 
dengan itu tidak memberi petunjuk, bahwa orang yang di
beri kuasa itu boleh mev/akili pemberi kuasa dalam perka
ra yang diperiksa oleh hakim,,£idak akan mencukupi dalam 
melakukan perbuatan hukumnya.

Menurut P. Soebekti, yang dimaksud sifat khusus itu :

ditujukan pada keharusan menyebut nama pihak yang digu- 
gat dan mengenai perkara apa* . . . . Si kuasa tidak 
boleh melakukan.-sesuatu -apapun yang melampaui-kuasanya; 
koharusan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan 
perdamaian, sekali-sekali tidak mengandung kekuasaan un
tuk menyerahkan perkaranya pada putusan wasit (pasal 179 
BW). Akibat dari ketentuan ini ialah bahwa apa yang di
lakukan oleh jurukuasa dengan melampaui batas wewenang- 
nya, adalah atas tanggungannya sendiri. Si pemberi kua
sa dapat menuntut penggantian kerugian dari si juruku
asa telah mengadakan suatu perjanjian, mengetahui bahwa 
pihak lawannya telah melampauinbatas wewenangnya, dapat

Soepomo, Hukum Acara Perdata Perdata Pengadilan 
Negeri. e'et. VI, Pradnya Paramita, Jakarta, 19fc)0, hal. qO.

12
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dituntut pula pembatalan perjanjian tersebut, tentunya 
dapat juga si pemberi kuasa menyetujui apa yang telah 
dilakukan oleh jurukuasa dengan melampaui wev/enangnya.

Dengan demikian, pengertian pemberian kuasa pada u- 

mumnya adalah perjanjian pemberian kuasa yang lazim dilaku

kan oleh orang atau badan hukum yang mewakilkan kepada o- 

rang atau badan hukum lainnya, untuk dan atas namanya me

lakukan suatu perbuatan hukum atau suatu urusan tertentu, 

serta mempunyai sifat tertentu, yang bergantung pada hubung- 

an hukum yang dilakukannya.

Loc. cit.. hal. 161
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BAB III

FIME.tf AN KUASA, KIIUSUS DALAM IIAI, PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH

1. P.ontuk Kuasa

Dalam hal, adanya pemberian kuasa dapat diberikan dan 

diterima dalam suatu akta umum, suatu tulisan dibawah tangan, 

bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Dasar hukum

nya pasal 1893* Pemberian kuasa tersebut bergantung pada si- 

fat hubungan hukumnya, kalau hal itu menyangkut perbuatan 

kepemilikan dan kepengurusan, maka kuasanya harus dengan ak

ta tertulis, dapat berupa akta notariil atau akta dibawah 

tangan, sedang mengenai pemberian kuasa yang menyangkut per

buatan pengurusan dapat dengan lisan, tidak berarti tidak 

perlu menggunakan dengan suatu tulisan, sebab ada pemberi

an kuasa yang menyangkut perbuatan kepengurusan harus deng

an bentuk tertulis, seperti halnya pengangkatan wali,

Hal ini dimungkinkan, karena undang-undang tidak mem- 

h';rLk.vri h;j larjan yang togas, pemberian kuasa apa harus dengan 

bentuk tulisan dan pemberian kuasa apa cukup dengan lisan, 

tidak ada garis benang merah. Perbedaan tersebut bergantung 

pada keadaan pemberi kuasa dan sifat hubungan hukumnya, ka

rena penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam- 

d.i.am dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang 

monerima kuasa.

Dalam bubcrapa hal ada pemberian kuasa yang ditcntu- 

kan oleh undang-undang, yaitu :
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1, pemberian kuasa untuk hipotek harus dengan kuasa o-

tentik (pasal 1171 (2) B17;

2, hibah harus dengan kuasa otentik (pasal 1683 BW).

Dilihat dari sifat don cara pemberian kuasa terse

but, maka pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, ya- 

itu apabila pemberian kuasa tersebut hanya untuk satu kepen- 

tingan tertentu atau lebih atau secara umum, yang meliputi 

segala kepentingan pemberi kuasa.

Untuk menentukan kekhususan dari pemberian kuasa ter

sebut dapat disimpulkan dalam pasal 1796 BW, bahwa pemberi

an kuasa dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan hu

kum seperti; untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk 

melotakkan hipotek, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun 

suatu perbuatan lainnya,■hanya dapat dilakukan oleh pemilik- 

nya, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang 

tegas.

Kata umum yang tercantum dalam pasal 1796 B'.V itu ti

dak sama dengan kata umum yang tercantum dalam pasal 1795 

BW. Pasal ini mempunyai konotasi yang meliputi segala ke

pentingan si pemberi kuasa, walaupun tidak termasuk hal-hal 

yang sangat pribadi, seperti pembuatan surat wasiat. Kata 

umum dalam pasal 1976 BW itu mempunyai konotasi pemberian 

kuasa dengan kata-kata yang tidak tegas, misalnya mev/akili 

pemberi kuasa, untuk melakukan segala perbuatan hukum,

Jadi, tidak ada pengertian yang tegas, perbuatan hukum a- 

pa yang termasuk dalam perjan jian tersebut.
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Selanjutnya Gaya akan membahas kuasa dalam kenyataan 

sehari-hari, khususnya dalam hal pemindahan hak atas tanah.

,2. Kuasa Mutlak Dalcim Hal Pemindahan Hak Atas Tanah

Kembahas .masalah kuasa mutlak tidak terlepas' dari tu- 

juan dan kepentingan diadakannya pemberian kuasa tersebut, 

karena persoalannya tidak hanya menyangkut akibat hukum dan 

segala perbuatan hukum atau suatu urusan tertentu, tetapi 

juga dalam hubungannya d e n g a n  pemindahan hak atas tanah.

Dalam praktek, keadaan yang demikian itu sering me

nimbulkan masalah yang pelik, karena tidak ada perbedaan yang 

mendasar antara pemberian kuasa pada umumnya dengan pemberian 

kuasa mutlak, dalam pemberian kuasa mutlak ada unsur-unsurnya 

yang dinyatakan secara tegas. Dalam praktek kuasa mutlak ha

rus mengandung unsur-unsur utama, yaitu :

1, tidak dapat dicabut kembali;

tidak berakhir karena sebab apapun;

3. diberikan dengan molepas segala ketentuan-ketentuan 

yang tercantum di dalam undang-undang mengenai peng- 

akhiran suatu kuasa;

U. yang diberi kuasa tidak perlu memberi pertanggungja- 

waban sebagai kuasa,

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kuasa mutlak 

merupakan bentuk khusus dari lembaga kuasa. Dalam hal ini 

perlu dipersoalkan, apakah kuasa mutlak itu merupakan suatu 

A.>CTiynlnhgunaan keadaan hukum, terhadap asas kebebasan ber- 

kontrak yang diatur dalam pasal 1233 BW, yang menegaskan a-
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danya perikatan , baik yang lahir karena undang-undang mau- 

pini perikatan yang lahir karena persetujuan, juga terhadap 

pasal 1796 B7/ dan pasal 1795 BW,‘yang mengatur tentang pem- 

beri.an kuasa pada umumnya dan pemberian kuasa khusus.

Menurut R. Soedijono, "adanya kuasa mutlak tidak ter- 

lepas dari tujuan dan kepentingan yang terkandung dalam pem

berian kuasa tersebut, karena itu timbul contra de factum, 

antara kepentingan yang berkembang dalam kehidupan masyara- 

kat dengan kepentingan yang diatur di dalam hukum1'

Dengan demikian, pengkajian kuasa mutlak tidak ter- 

lepas dari kenyataan yang ada dalam masyarakat dan efekti- 

vitas peraturan hukum yang berlaku, karena hukum .adalah ni- 

lai, yang mempunyai sifat mengatur, maka perkembangannya 

harus mengikuti raulur mengkeretnya nila'i yang hidup di da

lam masyarakat.

Penggunaan kuasa mutlak itu harus sesuai dengan a- 

sas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam pasal 1233 

E',7* Asas kehebasan berkontrak dalam hukum adalah kebeba

san yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ke- 

tertiban urnum,

Dengan adanya kebebasan berkontrak tersebut, ..m̂ ika peng
gunaan kuasa mutlak tidak merupakan gebrah uyah, arti
ny a tidak semua penggunaan kuasa mutlak itu dilarang, 
tetapi ada yong tidak dilarang, terutama kuasa mutlak 
yang dibuat oleh instansi yang benvenang, dalam hal 
ini PPAT, karena di dalam praktek perlu diperhitunrkan

1/fWav/ancara dengan R. Soedijono, Notaris & PPAT 
tanggal 12 pebruari 1986.
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kepentingan umumnya, sehingga mengenai boleh atau tidak- 
n,ya harus dilihat kerangka acuannya secara implisit dan 
eksplisit, Jadi, apa yang terjadi dalam praktek harus di- 
cesuaikan dengan produk hukum* mengingat pemindahan hak 
atas tanah dengan kuasa mutlak merupakan perbuatan pemi- 
likan, skipun dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor lk Tahun 1982, tanggal 6 Maret 1982 ditegaskan :

1. mclarang camat dan kepala dosa atau pejabat yang se- 
tingkat dengan itu untuk membuat/menguatkan pembua- 
tan surat kuasa mutlak;

2, a* kuasa mutlak yang dimaksud dalam diktum pertama
adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur ti
dak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;

b. kuasa mutlak yang pada hakikatnya merupakan pemin
dahan hak atas tanah adalah kuasa mutlak yang mem- 
berikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk 
menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan 
segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat di
lakukan oleh pemegang haknya;

3- mclarang pejabat-pejabat agraria untuk melayani pe
nyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan 
surat kuasa mutlak sebagai bahan pembuktian pemindah
an hak atas tanah;

/)-. hal-hal yang berkaitan dengan larangan penggunaan ku
asa mutlak sebagai pemindahan halt atas tanah, akan di- 
atur lebih lanjut dalam bentuk suatu peraturan perun- 
dang-undangan;

5. instruksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 
ditetapkan.

Pelaksanaan terhadap instruksi yang tersebut di atas, 

mak$ dikeluarkanlah Surat Direktorat Jendral Agraria, tang

gal 31 Maret 1982, Nomor 59^/1^93/^!? yang isinya antara la

in sebagai berikut :

1. penggunaan kuasa penuh yang dimaksud dalam pasal 3 
blanko formulir akta jual beli yang bentuk aktanya

Ibid.

^ E o e d i  Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Pe 
raturan-peraturan Hukum Tanah. cet. Ill, Jambatan, Jakarta,
1983, hal. 357.

15
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di'tetapkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 
Tahun 1961;

2. penggunaan kuasa penuh sebagai dicantumkan dalam 
perjanjian ikatan jual beli yang aktanya dibuat o- 
leh seorang notaris;

3. penggunaan kuasa untuk memasang hipotek yang akta
nya dibuat oleh seorang notaris,

Jadi, penggunaan kuasa mutlak yang diperkenankan a- 

dalah kuasa mutlak yang terbatas, setelah berlakunya Ins- 

truksi Menteri Dalam Negeri Nomor ll\. Tahun 1982, atau mulai 

berlaku sejak tanggal 6 Maret 1982, meskipun selama ini be

lum ada suatu peraturan khusus yang mengatur tentang kuasa 

mutlak.

Hal ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan bcr- 

kontrak sepanjang penggunaan kuasa mutlak tersebut tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan keter- 

tiban umum, karena hukum perdata pada umumnya bersifat meng

atur (aanvullendrecht)•

Jadi, penggunaan kuasa mutlak sesudah tanggal 6 Ma

ret 1982, tetap diperkenankan sepanjang kuasa mutlak itu di- 

perlukan, demi tercapainya suatu tujuan dari suatu perikatan, 

karena kuasa mutlak merupakan suatu perwakilan yang timbul 

dalam kebiasaan hukum, dengan perbuatan yang dikehendaki 

seb; jal pemindahan hak atas tanah, asal tidak bertentangan 

dengan pasal 1320 BW, tentang sahnya suatu perikatan dan pa- 

sal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Tentang 

Pendaftaran Tanah.

1^Ibid,, hal. 55k
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Hal ini perlu diperhatikan, karena pemindahan hak a-

tas tanah merupakan persetujuan kebendaan, yaitu suatu per

setujuan pemindahan hak dari satu pihak ke pihak lain, maka 

untuk mengatasi penggunaan kuasa mutlak harus dibatasi ru- 

ang lingkupnya, dikarenakan menurut pasal 19 Peraturan Pe- 

iiierintah Nomor 10 Tahun 1961, telah ditegaskan :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 
tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengga- 
daikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah 
sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta 
yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk 
oleh Menteri Agraria (baca Menteri Dalam Negeri)

Jatli, di sini jelas, bahwa untuk peralihan hak atas 

Lanr.ih sejak adanya Peraturan Pemorintah Nomor 10 Tahun 1961, 

sebaiknya harus diikuti proses pendaftaran peralihan halt, 

molalui Pe jabot Fembuat Akta Tanah (PP/IT) yang berv/enang, 

untuk membuat akta peralihan hak atas tanah, me skipun dalam 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal lif 

Maret 1973 NO.60/K/Sip/1972, menjelaskan antara lain :

"bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19 

61 itu tidak menyebutkan sahnya jual beli, bilamana 

tidak menggunakan akta. Akta atau sertipikat itu hanya
IQ

bersifat sebagai pembuktian saja". 7

18
A.P. Locbis, T.rmd reform Tnflnna rn a f ------------- ,

Jakarta.(tanpa ada nama penerbit dan tahun)

19
Departemen Kehakiman,"pasal 19 PP NO,10 tahun 19 

f;l dan pelaksanaannya", Ma.jalah Penrayoman. Nomor 6 Tahun
II, Jakarta, 1977, hal. 30.
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Denman demikian, peralihan hak atas tanah itu sah, 

meskipun tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta 

tanah,

Dalam ilmu hukum ada 2 ajaran yang membicarakan ke~ 

absahan peralihan hak benda tidak bergerak. Menurut ajaran 

abstrak (abstracte leer), peralihan hak atas benda tidak ber

gerak sudah sah beralih, setelah terjadinya perjanjian ke- 

bendaan antara pihak-pihak yang mengadakan persetujuan, ti

dak perduli ada cacat atau tidak causanya, meskipun tanpa 

ada pendaftaran balik nama, sedang menurut ajaran causaal 

(causaal leer), peralihan hak benda tidak bergerak dianggap 

belum sah, meskipun sudah terjadi persetujuan kebendaan, dan 

causanya benar tidak ada cacatnya, Peralihan hak itu baru 

sah, setelah ada perbuatan lanjutan yang berupa balik nama. 

Tanpa ada balik nama dianggap peralihan halt itu belum ada.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengikuti ajaran abs

trak, sesuai dengan asas yang dikandung dalam pasal 19 Pe

raturan Pemerintah Nomor lo Tahun 1961, yang bersistem ne~ 

gatip, sehingga pendaftaran hak tersebut hanya bersifat ad- 

niinistratif, untuk memudahkan pembuktian saja, apabila ada 

ojngkota tentang hak atas tanah.

Masalah yang timbul ialah apakah eksistensi Instruk

si Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 itu bertentangan 

dengan undang-undang, dalam hal ini BYJ dan Yurieprudensi MA 

yor.Q tersebut di atas, karena berdasarkan TAP NO.XX/MPRS/ 

1966, kedudukan instruksi menteri tersebut berada dibawah



B7J dan Yurisprudensi MA. Secara formal menteri dalam negeri 

vvenang dalam meftgeluarkan suatu peraturan, tetapi secara
v

materiil telah melampaui batas wewenangnya, karena peratu

ran yang dikeluarkannya itu membatasi peraturan yang bera

da di atasnya.

Denman demikian, instruksi menteri tersebut hanya 

bersifat semantik, dalam art! hanya sekedar peraturan saja, 

karena instruksi tersebut tidak dapat membatalkan keabsahan 

jual beli hak atar> tanah dengan kuasa mutlak, yang tidak di

lakukan di hadapan PPAT, dikarenakan berdasar Yurisprudensi 

MA langgal 14 Maret 1973 yang tersebut di atas, peralihan 

hak atas tanah tetap sah, meskipun tidak dilakukan di hada

pan PPAT.

Hal ini akan merugikan pembelinya sendiri, karena :

Perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat hukum kebenda- 
an, yang bertalian dengan benda tidak bergerak, (penye
rahan/pemindahan, pembebasan 'suatu hypotheek dan se- 
bagainya) tunduk pada syarat spesialitas. Keabsahan da
ri suatu perbuatan hukum yang.demikian bergantung pada 
pomenuhan yang ditentukan secara individuoel atas ben
da yang ada hubungannya dengan perbuatan itu. Untuk me- 
ine .nuhi syarat spesialitas pada perbuatan-perbuatan hu
kum yang zakenrechtelijk atas benda tidak bergerak, da
lam pcraturan-pcraturan digunakan pengetahuan-pengeta- 
hunn. kadaster (kadastrale gegevans)."

Jadi, setiap perbuatan hukum yang mengandung watak 

yang r.akenrechtelijk harus memenuhi syarat spesialitas itu. 

Perbuatan-perbuatan hukum yang zakenrechtelijk dalam hubung-

R. Soetojo Prawiroliamidjojo dan Marthalena Pohan, 
...ab-bah Tentang Hukum Benda. cet. I, Bina Ilmu, Surabaya,
1984, hal, 3?-.
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annya (Ionian liak atas tanah, ditandai dengan syarat publi- 

sitas# Untuk itu, oleh Pemerintah diadakan sejumlah regis-
s

tcr-register umum sebagai lembnga pendaftaran tentang pen- 

catatan kedudukan hukum benda-bcnda tidak bergerak, khusus- 

nya tanah.

3- Fun^si Pendaftaran Tanah

Bagi setiap orang atau badan hukum yang mempunyai 

hak atas tanah, harus mendaftarkan haknya, karena pendafta

ran adalah bagian. yang amat penting untuk menjamin kepastian^ 

an hukum atas haknya itu.

Hal ini telah ditegaskan di dalam pasal 19 (1) & (2) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun I960, bahwa :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Rcpublik Indonesia, 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peratu
ran pemerintah.
Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 

tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat.~

Ketentuan ini, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (LN 1961 - 28, TLN - 2171). 

Dalam pendaftaran hak atas tanah tersebut, pemilik hak atas 

tanah diberi tanda bukti hak yang disebut sertipikat. Serti- 

pikat tersebut merupakan salinan buku tanah dan surat ukur. 

r,ortipikat diterbitkan disertai dengan gambar batas-batas

P. 1T
Loc. cit.« hal 27



tanah yang diuraikan dalam gambar yang disebut surat ukur 

dan/gambar situasi yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga 

pendaftaran hak atas tanah itu bersifat rechtskadaster, ya

itu pendaftaran hak atas tanah untuk kepastian hukum. Recht- 

skudater itu berci^i openbaare register, dalam arti, setiap 

orang yang berkepentingan terhadap hak atas tanah yang di- 

daftarkan itu, dapat melihat siapa pemilik hak atas tanah 

itu dengan membayar uang administrasi di kantor kadaster.

Adanya sertipikat tersebut merupakan penentuan ke

pastian hak dan merupakan tanda bukti hak yang kuat, namun 

tidak menutup kemungkinan bagi orang lain, membuktikan se- 

baliknya, Hal ini dimun^kinkan, karena Peraturan Pemerintah 

ilomor 10 Tahun 1961, memakai sistem negatip dalam pembukti- 

annya, yakni kalau orang lain merasa lebih berhak atas ta

nah yang didaftarkan itu, maka ia dapat mengajukan gugatan 

ke pengadilan dengan mengemukakan bukti-bukti yang dimili- 

kinya.

Dengan demikian, pendaftaran hak atas tanah, menurut 

sistem negatip, tidak menimbulkan garansi, bahwa atas nama 

siapa yang tercantum dalam sertipikat tidak memxmnyai keku

atan pembuktian yang sempurna, selama dapat dibuktikan se~ 

baliknya oleh alat bukti orang lain, berbeda dengan pendaf

taran yang menurut sistem positip, hak atas tanah yang te

lah didaftarkan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sem- 

pip'rn, Lidak dax^at dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti 

orang lain, tentang apa yang.dimuat di dalam sertipikat.
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Jadi, bagi orang lain tertutup untuk membuktikan sebaliknya. 

Pendaftaran hak atas tanah tersebut, di samping menjamin ke

pastian hukum bagi pemiliknya serta dapat menikmatinya, tan- 

pa ada gangguan dari pihak lain/ketiga, juga memudahkan pem- 

buktian dalam penyelesaian sengketa, apabila ada sengketa

l.entaug hak atas tanah.

Menurut Overschrijvingsordonnantie S. 1834 - 27, Pe

ralihan hak atas tanah belum resmi dan belum sah, v/alaupun 

cud ah ada akta otentik yang dibuat oleh notaris maupun ak- 

ta dibawah tangan, peralihan hak itu sah pada v/aktu akta 

tersebut didaftarkan dan dibukukan oleh pejabat kadaster/ 

kepala pendaftaran tanah.

Jadi, fungsi pendaftaran itu hanya menjamin kepasti

an hukum bagi pemiliknya dari gangguan pihak lain/ketiga, 

dan memudahkan pembuktian, bila ada sengketa tentang halt 

atas tanah, juga dapat menciptakan catur tertib di bidang 

pertanahan, yang meliputi; tertib hukum pertanahan, tertib 

administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, tertib 

pomoliharaan tanah dan lingkungan hidup, karena catur ter

tib di bidang pertanahan, pelaksanaannya menjadi tanggung- 

jawab instansi pemerintah maupun warga masyarakat sendiri.
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PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
\  •

1.# Permasalahan

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian pemberian ku 

aoa yang lazim dilakukan orang atau badan hukum, mev/akilkan 

kepada orang atau badan hukum lainnya, untuk dan atas nama- 

nya melakukan suatu perbuatan hukum atau suatu urusan ter

tentu, karena itu tidak dapat disangkal lagi akan timbul 

persoalan, apabila dapat merugikan pemberi kuasa, penerima 

kuasa, dan pihak ketiga yang terkait kepentingannya.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang menimbul

kan akibat penyalahgunaan pemberian kuasa mutlak, maka per

lu atau tidak dipertahankan eksistensinya, setelah berlaku

nya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor lif Tahun 1982, 

monringat instruksi tersebut tidak dapat membatalkan keab- 

cahan pemberian kuasa mutlak, disamping itu instruksi terse 

but tidak monyelosaikan perGoalan yang diaturnya.

Di dalam pelaksanaan pemberian kuasa mutlak sebagai 

sarana pemindahan hak atas tanah, tentu saja tidak luput da 

ri penyimpangan-ponyimpangan, sehingga memungkinkan timbul- 

nya pemilikan halt atas tanah yang melebihi batas luas maksi 

mum yrng ditetapkan pasal 7 dan pasal 17 UUPA, sebagai aki

bat penyalahgunaan kua. a mutlrk sebagai sarana jual beli 

hak a ins tanah yang tidak senuai dengan undang-undang, kesu 

sil'.an, dar: kctertibau umum.

BAB IV

m i l i k  

-  s  IJ R A B A Y A j
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Dengan adanya jual beli hak atas tanah dengan kuasa 

mutlak yang tidak dilakukan di hadapan PPAT akan membawa 

penyalahgunaan kcadaan hukum, k. rc^na tertib administrasi 

pertanahan di la^angan hukum agraria men jadi terhambat.

Keny<v.taannya Instruksi Mendagri tersebut tidak menye 

los.vikan penggunaan pemberian kuasa mutlak, karena hanya be 

ri.Gi lurangan bagi camat, kepala desa atau setingkat dengan 

itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan surat kuasa mutlak 

da a meli'.rang pejabat-pejabat agraria untuk meluyani penyele 

sr’i:>n status hak atas tanah yang menggunakan surat kuasa mu 

tl-sk sebagai bahan perobukti-un pemindahan hak atas tanah.

Dalam hal adanya pemindahan hak atas tanah dengan ku 

.-■sa nutlak, tentu tidak luput dari perbuatan hukum lanjutan, 

yang berupa pendaftaran balik nama untuk menjamin kepastian 

hukum hak yang didaftarkan dari gangguan pihak ketiga, jika 

pemindahan hak tersebut tidak didaftarkan, maka akan menim- 

bulkan ketidakamanan dalam menguasai dan menikmati haknya, 

fjchingga pembeli akan menghadapi perooalan sebagai berikut ;

1, bagaimana cara mempertahankan h;.k atas tanah tersebut 

yang telah dikuasainya secara memuaskan dari gangguan 

pihak lain/ketiga ?;

2. bila hak atas tanah yang telah dibeli dengan kuasa 

mutlck itu belum ado sertipikatnya.



Dalam melakukan pendaftaran balik nama terhadap pe

mindahan hak a bar: tanah dengan kuasa mutlak yang tidak di- 

lakuknri di hadapan PPAT, pomilik hak tersebut pasti menga- 

1 -trai keculitan, karena di dalam mendaftarkan balik nama ha

rus memenuhi beberapa syarat sebelum diadakan pendaftaran 

balik nama, di samping kepala kantor pendaftaran tanah da

pat menolak pendaftaran balik nama tersobut.

Tanpa ada balik nama di dalam pemindahan hak atas ta 

n:.h tersebut, di samping morugikan pemegang haknya, juga. 

menghambat catur tertib di bidang pertanahan, yang meliputi 

l?rtib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, 

tortib penggunaan tanah, tertib pemoliharaan tanah dan linr 

kungan hidup.

?.. Penyelesaian

Adanya pemberian kuasa, memang tidak luput dari per- 

300Inn yang dapat merugikan salah satu pihak yang terkait 

dalam perjanjian tersebut, Hal ini v/ajsr, karena undang-un

dang sendiri mengatur tentang kebebasan berkontrak yang di

atur rtiilam pa^al 1^33 B\7, yang menegaskan adanya perik-:-tan, 

b;.’ik yang I".hir karena undang-undang, maupun yang lahir ka- 

rcw pernctujuan. Kemungkinan timbulnya persoalan, k rena 

dalam perikatan tersebut mengandung prestatie yang dapat 

berupa; memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tid;>k berbuat 

3 su■ lu, Untuk mengatasi persoalan y; ng timbul, undang-un- 

^a :g juga membatasi asas kebebasan berkontrak yang tidak 

boleli bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan



ket^rtiban umum, di samping itu undang-undang juga mengatur 

kcabsahan suatu perikatan yang diatur dalam pasal 1320 B\7. 

Keabsahan suatu perikatan h^rus momenulii syarat-syarat :

1. adanya kixta sepakat para pihak yang mengikatkan diri

2. kecakapan untuk berbuat suatu perikatan;

3. suatu ha1 tertentu;

l\. causa yang diperbolehkan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, maka persoalan 

mengenai pemberian kuasa akan dapat diselesaikan dengan ba

ik, karena pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, 

y.-'itu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, 

atau secara umum, yang meliputi segala kepentingan si pembe 

ri kuasa, harus dirumuskan dalam kata-kata umum, yang meli

puti perbuatan-perbuatan pengurus:;n, sedang untuk memindah- 

tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotek atas 

benua-benda itu, ataupun untuk membuat suatu perdamaian, 

serta suatu perbuatan lainnya, yang hanya dapat dilakukan 

oleh pemiliknya diperlukan kata-kata yang tegas.

Sebagai akibat, adanya kebebasan berkontrak dalam 

perjanjian pemberian kuasa, maka dalam praktek timbulnya 

suatu perjanjian kuasa mutlak merupakan suatu bentuk khusus 

dari lembaga kuasa. Kuasa mutlak tersebut mengandung unsur- 

unsur :

1. tidak dap^t dicabut kembali;

2. tidak berakhir karena sebab apa pun;

3. diberikan dengan melepaekan segala ketentuan-ketentu



an yang tercantum dalam undang-undang mengenai peng- 

akhiran sesuatu kuasa; 

k- yang diberi kuasa tidak perlu memberi pertanggungja- 

waban Sebagai kuasa.

Latar belakang timbulnya pemberian kuasa mutlak ini, dise- 

babkau perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, 

di samping itu prosedur peralihan hak dan pendaftaran balik 

n.m:-i dalam praktek yang berbelit-belit dan biaya-biaya ba- 

Lik rvin.' , biaya adrninistrasi, rn.mpun pajak serta lamanya 

y\n;~k\ v/aktu saat dikeluarkan sertipikat, Persoalan ini yang 

mondorong timbulnya pombcrian kuasa mutlak, dengan tidak mem 

Xjerhatikan koamanan hak yang diperjanjikan dari gangguan pi

hak lain/ketiga, terhadap hak atas tanah yang dijadikan ob- 

yek dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, dapat disim- 

pulkan bahwa kuasa mutlak merupakan bentuk khusus dari lemba 

ga kuasa. Mengenai perlu atau tidaknya eksietensi kuasa mu~ 

tlok dipertahankan setelah berlakunya Instruksi Menteri Da- 

l-*m Negeri Nomor li[ Tahun 1962, harus sesuai dengan tujuan 

dan kepentingannya diadakan pemberian kuasa mutlak, selama 

m- rji.h belum ada suatu peraturan yang khusus mengatur tentang 

kur .. mutlak, mcskipun ada landasan hukumnya, yaitu asas 

k.,bobasan berkontrak memungkinkan adanya pemberian kuasa 

rr.u 11 k. Kkslctcmni pemberian kuasa mutlak itu tetap diporta- 

h k.'in r.cpan j&ng tujuan dan kepentingan di.:.dakannya pemberi-

i. knana itu, sesuai dengan fungsi sosial dan sosu-;j. dengan 

kcpo]ilin.gan national, karena itu tidak cemua pemberian kuasa



mutlak itu mengandung unsur pemerasan, sehingga mengenai per- 

lu atau tidak eksistensi kuasa mutlak dipertahankan harus di-
* 1 s

lihat kerangka acuannya secara implisit dan eksplisit. Jadi, 

penggunaan kuasa mutlak yang terjadi dalam praktek harus di- 

cesuaikun dengan produk hukum yang berlaku, mengingat aoao 

kebebasan berkontrak dalam hukum adalah kebebasan yang tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ke- 

lertlban umum.

Pelaksanaan jual beli hak atas tanah.dengan kuasa mut

lak sebagai sarana pemindahan halt atas tanah, tidak luput 

terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan dan kepen

tingan diadakannya pemberian kuasa mutlak, karena itu tidak 

dapat dielakkan lagi akan timbul pemilikan hak atas tanah 

yang melebihi batas luas maksimum yang telah diatur di dalam 

pasal 7 dan pasal 17 UUPA. Perbuatan jual beli hak atas ta

nah dengan kuasa mutlak tersebut tetap sah, karena berdasar- 

kan Yurisprudensi MA tanggal 1/f Maret 1973 N0.60/K/Sip/1972, 

jual beli tanah tetap sah, meskipun tidak dilakukan di hada

pan PPAT hanya dengan akta dibawah tangan, meskipun demikian, 

arabila terbukti ada penyimpangan-penyirnpangan mengenai pemi- 

likan hak atas tanah yang melebihi batas luas maksimum, maka 

jual beli dengan kuasa mutlak tersebut menjadi batal demi hu

kum, dikarenakan ada cacat causanya. Dalam hal ini, pelang- 

garan terhadap pasal 7 dan pasal 17 UUPA, sehingga akan me- 

rugikan si pembelinya sendiri karena telah memenuhi pemba- 

y^ran harga tanah yang telah dibelinya, Dengan demikian,



soLiap saat tanah yang dikuasai tersebut dapat dicabut kem-

bali oleh Pemerintah tanpa ada pembayaran ganti rugi.
\

Dengan adanya jual beli hak atas tanah dengan kuasa 

mutlak yang tidak dilakuan di hadapan PPAT, maka akan me- 

mutigkinkan timbulnya penyalahgunaan keadaan ‘hukum, karena 

rjotiap pcrjanjian yang bermakcud momindahkan hak atas tanah 

harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di 

hadupan PPAT, dan sebagai perbuatan lanjutannya pembeli ha

rus memenuhi syarat-syarat pendaftaran balik nama yang di- 

tentukan dalam pasal 19 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah 

”omor 10 Tahun 1961, kepala kantor pendaftaran tanah dapat 

menolak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, ji- 

ka tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut, meskipun pendaf- 

Uiran balik nama hanya bersifat administratif, tetapi mem

punyai peranan yang penting bagi penyelesaian sengketa hale 

atas tanah, dikarcnakan pendaftaran tersebut merupakan pe- 

nentuan kepastian kekuatan hukum yang dimiliki oleh pemi

liknya. Untuk mengatasi timbulnya penyalahgunaan keadaan 

hukum perlu adanya penertiban terhadap praktek jual beli se- 

macam itu. Tanpa ada penertiban akan dapat menimbulkan efek 

negatip di dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya tertib ad

ministrasi di bidang pertanahan menjadi terhambat, Hal ini 

scr.uai dongan dasar hukum agraria yang menghendaki segala 

persoalan yang berhubungan dengan tanah harus memenuhi sya- 

ra l-r.yarat :

1. tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pribadi

kh



dan kepentingan nasional, yang berdasar atas persatu- 

an bangsa;

tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia 

yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1SU|5;

3. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan lainnya.

Pada dasarnya, jual beli hale atas tanah dengan kuasa 

mutlak tidak merupakan penyalahgunaan keadaan hukum, karena 

pemberian kuasa mutlak merupakan perkembangan nilai-nilai 

yang hidup dalam masyarakat, sepanjang kuasa mutlak itu di

perlukan demi tercapainya suatu tujuan dari suatu perikatan, 

sehingga setolah berlakunya Instruksi Mendagri tersebut ada 

larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai sarana pemindah

an hak atas tanah, tidak dapat berbuat banyak dalam menye- 

lesaikan persoalan peralihan hak atas tanah, dikarenakan 

tidak dapat membatalkan keabsahan pemberian kuasa mutlak 

sebagai sarana pemindahan hak atas tanah, di samping i- 

tu masalah yang mclatar belakangi dikeluarkannya instruksi 

mendagri tersebut sudah diatur di dalam pasal 7 dan pasal 

17 UUPA, serta larangan terhadap pejabat yang diatur di da

lam instruksi tersebut sudah diatur di dalain pasal Ml- Pe

raturan Pemerintah Homor 10 Tahun 1961, meskipun pemberian 

kuasa mutlak itu tidak sesuai dengan Surat Dirjen Agraria 

tanjgal 31 Maret 1982 yang rnembatasi ruang lingkup pembe- 

irln.n kuasa mutlak, Dengan demikian, pemberian kuasa mutlak
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tetap valid, meskipun tidak dibuat di hadapan PPAT, karena 

pemberian kuasa mutlak merupakan suatu perwakilan yang tim

bul dalam kebiasaan hukum, dengan perbuatan yang dikehen- 

dnki sebagai pemindahan hak atas tanah, yaitu suatu perse

tujuan peralihan hak adri satu pihak ke pihak lain, asal 

tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketortiban umum, serta tidak ada cacat causanya.

Dengan adanya pemindahan hak atas tanah dengan kua- 

5a mutlak tidak luput dari perbuatan hukum lanjutan, yang 

berupa pendaftaran balik nama, karena itu perbuatan pera- 

liiian hak yang bersifat kebendaan, yang berkaitan denganS'
benda tidak bergerak tunduk pada syarat spesialitas* Keab

sahan dari suatu perbuatan hukum yang demikian, bergantung 

pada pemenuhan yang ditentukan secara individueel atas ben

da yang ada hubungannya dengan perbuatan itu. Dalam hal ti

dak dipenuhiuya syarat spesialitas, maka akan menimbulkan 

ketidakamanan bagi orang yang menguasai hak tersebut, mes

kipun pendaftaran balik nama tersebut hanya bersifat admi- 

nistratif saja untuk memudahkan pembuktian, bila ada seng

keta tentang hak atas tanah, karena itu pemindahan hak atas 

tanah dengan kuasa mutlak yang tidak didaftarkan balik na

ma, pambelinya dalam mempertahankan haknya terhadap gang- 

guan pihak lain, tidak akan memperoleh perlindungan secara 

memuaskan, meskipun sudah ada bukti perjanjian kuasa mutlak.

Tanpa didaftarkan balik namanya tidak mempunyai feitelijks- 

kracht yang menjamin kepastian hukum haknya itu, sedang
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mengenai pemindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak yang 

hclum ada sertipikatnya, akan lebih sulit lagi dalam memper-
s

tahankan haknya, karena tanpa ada sertipikat akan memudahkan 

bagi orang lain membuktikan sebaliknya terhadap hak yang di- 

kuasainya. Jadi, adanya jual beli beli hak atas tanah dengan 

kuasa mutlak yang belum ada sertipikatnya tidak menjamin ke

pastian hak yang dimilikinya,

Dalam hal adanya pemindahan hak atas tanah dengan ku

asa mutlak yang tidak dilakukan di hadapan PPAT, pembelinya 

akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan balik namanya, 

karena dalam mendaftarkan balik nama tersebut, kepala kantor 

pendaftaran tanah berdasar 3urat Dirjen Agraria tanggal 31 

Maret 1982 Nomor 59*i-/lJi93/AGft* dapat menolak pendaftaran 

balik nama, apabila jual beli hak atas tanah dengan kuasa 

mntlak tidak sesuai dengan :

1* penggunaan kuasa penuh yang dimaksud dalam pasal 3 

blanko formulir akta jual beli yang bentuk aktanya 

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 

Tahun 1961;

2. penggunaan kuasa penuh sebagai dicantumkan dalam per

janjian ikatan jual beli yang aktanya dibuat oleh 

seorang notaris.

■rgdi , penggunaan pemberian kuasa mutlak setelah berlakunya 

Tn-struksi Menteri Dalam Negeri Nomor lif Tahun 1982 adalah 

tfirbatas yang ditentukan dalam Surat. Dirjen Agraria yang 

tersebut di atas, meskipun instruksi menteri tersebut di a-



tac tidak dapat berbuat banyak dalam menyelesaikan persoa- 

l:m pemindahan hak atas tanah, di samping tidak dapat mem-
s

batalkan keabsahan adanya perjanjian pemberian kuasa mutlak 

yang tidak sesuai dengan Surat Dirjen Agraria yang tersebut 

di atas.

Setiap perbuatan peralihan hak yang berhubungan deng

an kebendaan tidak bergerak harus diadakan balik nama, kare

na tanpa ada balik nama akan merugikan pemegangnya, tidak 

terjamin hak yang dikuasainya dari gangguan pihak lain. Pen

daftaran balik nama merupakan bagian yang' amat penting un

tuk menjamin kepastian hukum haknya itu. Hal ini telah dite- 

^askan di dalam pasal 19 (1) & (2) Undang-undang Nomor 5 Ta

hun I960, bahwa :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, 
monurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
pemerintah;
Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak^hak 

tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti £ak, yang berlaku 

sobagai alat pembuktian yang kuat,

Ketentuan ini, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (LN 1961 - 28, TLN - 2171). 

Palam pendaftaran hak atas tanah tersebut, pemilik hak atas 

tanah diberi tanda bukti hak yang disebut sertipikat. Serti- 

pikat tersebut merupakan salinan buku tanah dan surat ukur.

48
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^ortifjikat itu diterbitkan diserta.i dengan gambar batas-ba- 

tar, tanah yang diuraikan dalam gambar yang disebut surat u- 

kur dan/gambar situasi yang mempunyai kekuatan hukum, sehing- 

pendaftaran hak atas tanah itu bcrsifat rechtskadaster, 

yaitu pendaftaran hak atas tanah untuk kepastian hukum. 

Rechtskadaster itu berciri openbaare register, dalam arti, 

sctiap orang yang berkepentingan terhadap hak atas tanah
*

yang didaftarkan itu, dapat melihat pemilik hak atas tanah 

dengan membayar uang administrasi di kantor kadaster.

Adanya sertipikat tersebut merupakan penentuan kepas

tian hak dan merupakan tanda bukti hak yang kuat. Dengan 

demikian, adanya pendaftaran balik nama yang tertib akan 

membantu terciptanya catur tertib di bidang pertanahan yang 

meliputi; tertib hukum pertanahan, tertib administrasi per

tanahan, tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah 

dan lingkungan hidup, karena catur tertib di bidang perta

nahan, pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah mau

pun warga masyarakat sendiri.

49
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BAB V 

PENUTUP

1. Kosiropulan

]. pemindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak sete- 

lah borlnkunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

1/f Tahun 1932, tetap sah, baik yang dilakukan di ha

dapan PPAT maupun yang tidak dilakukan di hadapan 

PPAT, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan, dan ketertiban umum, serta tidak ada ca- 

cat causanya, hanya saj:a dalam pemberian kuasa mut

lak tersebut yang tidak dilakukan di hadapan PPAT 

akan mengalami kesulitan di dalam mendaftarkan balik 

numanya, meskipun pendaftaran tersebu't bersifat adm£, 

nistratif, di samping pemegang hak tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum hak yang dikuasainya.

2. setelah berlakunya instruksi tersebut, pemindahan 

hak atas tanah dengan kuasa mutlak masih diperlukan, 

sepanjang tujuan diadakan pemberian kuasa mutlak itu 

sesuai dengan tujuan perikatan, karena kuasa mutlak 

merupakan suatu perwakilan yang timbul dalam kebiasa 

an hukum, dengan perbuatan yang dikehendaki sebagai 

pemindahan hale atas tanah, asal tidak bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Dalam hal ini pGlokeanuannya harus sesuai de

ngan ketentuan UUPA, yang menekankan bahwa semua hak
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atas tanah harus berfungsi sosial dan bertentangan 

dengan kepentingan nasional,

3. tidak adanya kekuatan hukum dnstruksi menteri terse

but, dalam mencegah penggunaan kuasa mutlak sebagai 

sarana pemindahan hak atas tanah, karena instruksi 

menteri tersebut tidak dapat membatalkan keabsahan 

pemberian kuasa mutlak, meskipun tidak dilakukan di 

hadapan PPAT. Pemberian kuasa tersebut menjadi batal 

'> *• ;v /a, ■//j£■’>!i ij.(jfio.j.ri(ijis. | ap*-" oila Cici 1 atij pelaksa — 

naan pemberian kuasa mutlak. tersebut tidak sesuai 

dengan tujuan perikatan, yang berupa pelanggaran ter 

hadap syarat sahnya suatu perjanjian* Pelanggaran 

tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap causa 

yang dipcrbolehkan, yang digunakan sebagai kedok ju

al beli terselubung dengan kuasa mutlak. Pemberian 

kuasa mutlak sebagai kedok untuk menguasai hak atas 

tanah yang melebihi batas luas maksimum yang telah 

ditentukan dalam UUPA adalah termasuk pelanggaran 

terhadap causa yang diperbolehkan, Dengan demikian, 

apabila ada pemberian kuasa mutlak yang melanggar ke 

tentuan undang-undang, maka pemberian kuasa tersebut 

adalah bat-il demi hukum. Jadi, tanpa ada instruksi 

tersebut di atas, kal:;.u pemberian kuasa melanggar 

undang-undang adalah batal demi hukum.

. tanpa melcpas dirj. dari instruksi menteri yang terse, 

but di alno, komungkinan tcrjadinya penyelev/engan da

M I L I K  
p e r p u s t a k a a n  

•UMVERS1TAS AIRLANGGA
S U  R A B A Y A ____
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lam penggunaan kuasa mutlak tetap ada. Hal ini meru

pakan konsekuensi dari TIukum Agraria Kita yang meng- 

anut stclsel negatif. Dengan demikian, pendaftaran 

balik nama itu hanya bersifat administratif saja, 

untuk memudahkan dalam pembuktian, bila ada sengketa 

tentang hak atas tanah, meskipun demikian, pada ak~ 

hirnya yang rugi adalah pembelinya sendiri, karena 

secara teknis kadastral tidak mempunyai jaminan ke

pastian hukum hak yang dipunyainya dari gangguan pi- 
\

hak lain/ketiga.

5. adanya kenyataan yang tak dapat dimungkiri, berkait- 

an dengan situaei dan kondisi penyelesaian pengurus

an pemindahan hak atas tanah, maupun proses pembaha- 

.ruan hak bagi tanah-tanah yang haknya telah berakhir, 

dengan prosedur pendaftaran tanah yang berbelit-be- 

lit, dan biaya-biaya balik nama, biaya administrasi, 

maupun pajak, di samping lamanya waktu saat dikeluar 

kan sertipikut, serta kemungkina adanya permainan sa 

bun dari orang-orang yang diberi tugas melaksanakan 

kekuasaan dan wewenang dalam mengedarkan sertipikat 

hak atas tanah kepada orang yang berhak menerimanya, 

sehingga banyak orang mengambil jalan pintas, rnenca- 

ri cara yang mudah dalam jual beli hak atas tanah de 

ngan kuasa mutlak, Cara-cara ini akan menghambat sis 

tew administrasi pertanahan di lapsngan hukum agra

ria, apabila tidak didaftarkan pemindahan hak atas
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tanah oleh pemiliknya.

N

1. dengan adanya pemindahan hale atas tanah dengan kuasa 

mutlak, maka perlu diadakan penyuluhan hukum di ma

syarakat mengenai seluk beluk pengetahuan kadastral, 

sehingga masyarakat yang sudah mengetahuinya akan me 

matuhi peraturan hukum mengenai peralihan hak atas 

tanah yang berhubungan dengan pendaftaran balik nama.

2. perlunya diadakan pembenahan dan perbaikan sistem ad 

ministrasi pertanahan, karena dengan adanya sistem 

administrasi pertanahan yang rapi dan tertib, maka 

pengawasan terhadap segala mutasi peralihan hak akan 

dapat dikontrol dengan baik, sehingga tidak akan di- 

peroleh kesukaran-kesukaran yang menghambat dikeluar 

kan nya sertipikat kepada orang yang berhak menerima 

nya.

3. seyogyanya diberikan batas waktu mengenai berlakunya 

surat kuasa mutlak, dan batas waktu itu harus dihi- 

lung sejak semua persyaratan yang diperlukan untuk 

pemindahan hak atas tanah telah lengkap, terutama 

surat tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) telah 

selesai diproscs.
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: clonjutnya disebut "penerima Kuasan0>,----------

---- -------------------------  KHUSUSNYA --------------------------------

mluk mewakili para penghadap (solanjutnya disebut upemberi kuasa”
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K E T E R A N G A N :

1) Y*of tkuk perki dlooret
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