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"DBHGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIR DAN PENYAYANG

11 Pekerjaan bagi seorang ahli, 
sama halnya dengan dia 

memberikan akal bagi bidang keahiiannya 
dan tidak. bagi bidang yang bukan ahlinya 11

M Rakhmat apapxtn 
yang dikaruniakan Allah kepada manusia 

tiada yang dapat ditahannya, 
dan apapun yang ditahannya, 

tiada yang dapat melepaskannya sesudah itu» 
Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana ’«!

Kenangan t 
Atas Almarhma. Ayah Tercinta

Bingklsan : 
Untuk. Ibu, Istri, Anak-Anak 

dan Keluargaku tersayang
Persembahan : 

Bagi Alaaaiater, Bangsa dan Negara
Indonesia Nan Jaya
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KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Ma- 
ha Penyayang eerta eegala puji dan syukur hanyalah bagi 
Allah sebagai Pencipta, Pemelihara dan Penguasa Alam Se** 
siesta,

Setelah diusahakan dengan segala daya, serta ban- 
tuan dan perhatian berbagai pihak, akhirnya dapatlah saya 
menyeleseikan Skripsi ini, sebagai salah satu persyaratan 
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Surabaya dengan judul ■» Praktek Jual 
Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojoker- 
to, Khususnya di Wilayah Kecamatan Mojosari ",

Saya menyadarl bahwa isi Skripsi ini kurang dari 
sempurna, dan jauh dari apa yang dapat dikatakan sebagai 
suatu karangan ilraiah, berhubung kurang serta terbatasnya 
pengetahuann saya, Walaupun Skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, namun harapan saya mudahamudahan bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria,

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mongucapkan 
rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhor- 
mat :
1. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Para Guru Besar, Dosen dan 

Asisten Doeen Falultas Hukum Universitas Airlangga Su
rabaya yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang

iv
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tak ternilai kefadehannya *,
2* Bapak Dr R* Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. dan Ib.u Mar

shal pd3 Pohan, S.H. sebagai Ketua dan Wakil Ketua Depar- 
temen Hukum. Perdata sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 
saya ini, dan berkat b.imbingan beliaulah saya dapat m.e- 
nyeleseikan Skripsi ini ;

3* Bapak Wisnoe Soesanto, S.H. dan Bapak Soedalhar, S.H. 
sebagai Dosen Agraria ;
Bapak R. Soeharto, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri 
Mojokerto ;

5. Bapak Camat selaku PPAT di Wilayah Kecamatan Mojosari ;
6* Bapak Kepala Desa Awang-Awang dan Kepala Kelurahan Kau- 

dan. Recajnatan Mojosari Kabupaten Daerah. Tingkat II Mo
jokerto, yang telah. banyak membantu di dalam saya men.-
peroleh data-data penelitian, sehingga terwujutnya Skrlp 
si ini ;

?* Rekan H. Bambang Sugeng, S.H.dan Rekan Husein, S.H. yang 
telah banyak. memberikan bantuan moril hingga terwujudnya 
Skripsi ini.

Di samping itu, tak lupa saya mengucapkan terima ka- 
sdJa. kepada Isteri, dan kedua Anak saya, serta Almarhum Ayah, 
Ibu dan Sauda-saudara saya yang telah memberi dorongan hing- 
gaterwujutnya Skripsi ini.

Semoga segala amal perbuatan beliau-beliau yang telah 
membantu saya dalam penyeleseian Skrisi ini dibalas oleh
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Allah. SWT- dengan memberikan pahala yang berlipat ganda
dan semoga apa yang saya sajikan ada guna dan m.anfaatnya> 
Amien.

Surabaya, tanggal 1? Januari 1987. 
Penyusun,

( KUS BACHRUL ULUM )
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PENGERTIAN TENTANG JTJAL BELI
BAB II

Pengertian Jual-Beli Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang- 
Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun I960

Sehubungan dengan jual-beli hak milik atas tanah, 
kiranya perlu dijelaskan lebih dulu pengertian tentang "ju- 
al beliMengingat di Negara kita sebelum berlakunya Un- 
dang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
Pokok Agraria telah berlaku dua raacam peraturan yang men- 
j.-adi dasar hukum pertanahan, yaitu disalah satu pihak meng- 
gunakan Hukum Adat dan di.lain pihak menggunakan Hukum Ba
rat* Selanjutnya untuk lebih mudah dipahami dalam pembahas 
an bab ini, maka pengertian jual-beli akan saya bagi tiga 
bagian, yaitu :
1. Pengertian Jual-Beli Menurut Hukum Barat (B.W.);
2. Pengertian Jual-Beli Menurut Hukum Adat;
3. Pengertian Jual-Beli Menurut Undang-IJndang No* 5 Tahun

1960.
1 • Pengertian Jual-Beli Menurut Hukum Barat (B.w.)

Dalam pengertian Hukum Perdata sebagaimana. yang di- 
atur pasal 1457 KUH Perdata (B.W.) : "jual-beli adalah suatu 
perjanjian, dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikat- 
kan dirinya untuk r::enyerahkan sesuatu barang dan pihak yang 
lain (pembeli) membayar ha^ja yang telah dijanjikan".

?elan ji’tr.ya Cv.h\rr. pasal 14 5 8 B.W., bah.va : "jual-beli ■

XI
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Itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seke-. 
tika setelah tercapainya kata sepakat mengenai barang dan 
harganya, meskipun barangnya belum diserahkan dan harganya 
belum dibayar. Akan tetapi meskipun "jual-beli" itu diangj- 
gap terjadi, namun hak milik atas barang- itu belum beralih 
kepada pembeli.

Adapun v.ntuk peralihan hak itu masih diperlukan sua— 
tu ketentuan hukum yang lain, yaitu ketentuan pasal 1459 

B.W. yang menyatakan bahwa hak milik atas barang yang 
dijual tidak beralih kepada pembeli selama penyerahannya be 
lum dilakukan menurut pasal 612, 613* dan 6l6 B.W.

Dalam hal jual-beli tanah baru beralih kepada si- 
pembeli apabila telah dilakukan penyerahan yuridis (Yuri- 
dis Levering) yang wajib diselenggerakan dengan pembuatan 
Akta oleh dan di hadapan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
(KKPT) selaku overschriivinersanbtenaar (Penjabat Balik Na- 
ma), dan perbuatan hukum tersebut di masyarakat dikenal 
dengan sebutan " Balik Nama

Apabila pada waktu dilakukan Yuridische Levering 
harganya sudah dibayarkan lebih dahulu (penuh), maka pem
beli diberikan kuasa untuk bertindak atas uam* u^milik pa
da penyeleseian selanjutnya, jadi yan^ datanc; buk^n siBen- 
jual, akan tetapi sipembeli: .sendiri yang bertindak atas 
nama penjual dan dia sendiri. Dan'sebaliknya padav/aktu 
Yuridische Lnvering harga belum dibayar/atau belum penuh, 
kemudian sipembeli tidak mau membayar kekurangannya, maka

M i L I IC
PERPU.SIAKAAN 

*UNIVERSITAS AIRLANGOA- 
S U R A B A Y A

12
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pembeli adalah melakukan wanprestasi. Dalam hal yang de- 
mikian bekas sipemilik tadi (penjual), dapat menuntut pe- 
ngambilan tanahnya dengan pembatalan dari pada perjanjian 
jual-beli atau dapat menuntut pembayarannya. Dan jika jual 
beli terjadi dibatalkan karena pihak lain wanprestasi, maka 
tanahnya akan kerr.bali. kepada pihak penjual.

2* Pengertian Jual-Beli Menurut, Hukum Adat

Kita mengetahui bahwa dalam hukum adat tidak dike- 
nal istilah M jual-beli ", tetapi istilah yang digunakan 
adalah ” jual

Jual-beli menurut hukum adat bukan merupakan suatu 
perjanjian seperti yang dimaksud. dalam pasal 1457 B.W* ter- 
sebut di muka, r-^lainkan : Suatu perbuatan hukum yang beru- 
pa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh sipenjual kepada 
sipembeli untuk selama-lamanya, pada saat.mana sipembeli 
membayarkan harganya kepada pihak penjual ( bersifat kontan 
atau disebut "jual lepas")*

Dengan dilakukannya jual-beli tersebut, maka hak mi
lik atas tanah beralih k^rada sivorabpli, dan oleh karena 
itu menurut hukum adat sipembeli telah itcn.iac?i peraljknya 
yang baru. Dan harga tanah tersebut dapat dibavarkan celu- 
ruhnva, namun dapat .iuga sebagian, akan ttitapi c'itayrrkan 
gebagian saja dipn^gap dibayarkan penuh, sebab :■ jual-beli

13

^Soepomo, Bab-bab T'entang Hukum Adat, Pradnya Para- 
mita, Jakarta, 19^31 H, 28.
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tanah menurut hukum adat bersifat contant atau tunai dan 
oleh karena itu pembayaran harga dan penyerahan. haknya di
lakukan pada saat yang bersamaan, maka jual-beli pada saat 
itu dianggap telah selesei.

Sedang sisa harganya yang menurut kenyataan belum 
dibayar^ dianggap sebagai hutang sipembeli kepada bekas si- 
pemilik, dan hutang-piutang tersebut sudah tidak ada hubu- 
r.gan hukun; lagi dengan masalah jual-beli tanah tadi. Apa- 
bila jika dikemudian hari sipembeli tidak menibayarkan sisa 
harganya, maka bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatal- 
an jual-belinya dengan meminta kembali tanahnya. Oleh ka
rena itu sisa harga yang belum dibayarkan tersebut penye- 
lesetannya harus dilakukan menurut hukum perjanjian hutang 
piutang.

Adapun untuk syahnya jual-beli disyaratkan, bahwa 
jual-beli harus dilakukan di muka Kepala Adat/Kepala Desa 
yang dalam hal ini Kepala Desa tidak sekedar menjadi saksi 
dari dilakukannya jual-beli tersebut, akan tetapi Kepala 
Desa juga akan menanggung keberesan dari jual-beli terse
but, bahwa jual-beli itu tidak bertentangan dengan hukum 
adat.

Dengan dilakukannya jual-beli di muka Kepala Desa, 
dianggaplah oleh setiap orang mengetahuinya, bahwa jual - 
beli tersebut tidak dilakukan secara n'gelapn , namun di- 
laksanakan sc cara "terang".

Dengan demik?'an sipembeli akan mendapatkan pengaku-

lif
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an dari .masyaratkan yan?; bersangkutan, sebagai peniilik yang 
baru dan akan mendapatkan perlindungan hukuir. apabila dike - 
nudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menga- 
nggap bahwa jual-beli tersebut tidak syah, dan hal tersebut 
dengan pengertj.an apa yang dilaksanakan menunjukkan "Ikti- 
kat Baik " antara pen jual dan pemfceli*

3- Pengertian Jual-Beli Tanah Menurut Undang-Undang No* 5 
Tahun 1960

Dalam Undang-Undang No* 5 Tahun 1960 tentang pera
turan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang; dikenal oleh masyara- 
kat : Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan 
apa yang dimaksud dengan jual-beli tanah, dan pasal 26 
ayat 1 UUPA hanya ipenyebutkan : » Setiap jual-beli, penu
karan, penghibahan, pemberian menurut hukum adat dan per- 
buatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan 
hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan pe
merintah »*

Peraturan Pemerintah yang dimaksudka oleh pasal 
26 ayat 1 UUPA ialah Peraturan Pemerintah No* 1.G tahun 
1961, yaitu peraturan tentang Pendaftaran Tanah* Demikian 
juga dalam memori penjelasan atas rancangan Undang-Undang 
Pokok Agraria huruf A, penjelasan angka romawi XI ( 6 ), 
raaupun penjelasan pasal demi pasal tidak kita dapatkan per 
ngertian mengenai jual-beli ( tanah )*

Namun dengan berpedoman pada pasal 5 UUPA, yang ber-

15
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bunyl r " Hukun Agraria yang, berlaku atas buir.i, air dan m- 
ang angkasa ialah hukum adat ••••• '*• Mengingat aenurut 
TThdang-TJndan^ Pokok Agraria pengertian buni " meliputi se 
luruh permukaan bun:i, termasuk pula tubuh buini di bav/ahnya 
serta yang berada di dalam/di bawah air, dan pasal 1| ayat 1 
UITPA menegaskan bahv:a permukaan bumi itu disebut tanah,.ma- 
ka dengan demikian jelaslah bahwa dasar hukum Agraria ( ta- 
nah ) adalah hukum adat. Tetapi hukum adat yang dimaksud 
adalah hukumadat yang disaneer ( yang sudah dibcrGihkan dari 
cacatnya )•^

Selanjutnya mengenai pengertian jual-beli tanah me- 
nurut hukur:. tanah sekarang ( UUPA ) diartikan seba^ai per- 
buatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik ( untuk sel&ma 
lamanya ) oleh sipenjual kepada cipcmbeli,

Sedangkan jual-beli tanah dilakukan di muka Penjabat 
Fembna-i- Akta Tanah (PPAT) setelah antara cipend.iik tanah 
dene^n calon pembeli sudah dicapai kata sepakat mengenai 
akan di lakuk*nnva jual-bfili tanr*h tors^hut* Dan hal ini rae- 
rupakan suatu M keharusan M yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961)* 

Adapun orang lain vansr bukan Pen.iabat Pembuat Akta 
(PPAT) dilarang untuk membuat akta ini, dan demikian pula 
Kepala Desa .iuga dilarang untuk menyaksikan jual-beli tanah

16

^K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indo
nesia, Jakarta, 1977> h.
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atau menguatkan jual-beli tanah, tanpa akta yang dibuat. 

oleh Penjabat yang berwenag.
Dengan adanya larangan peraturan tersebut, meskipun jual- 
belinya secara material tetap sah, namun di dalam mempe- 
roleh bukti hak yang berupa sertifikat akan mengalami ham- 
batan ( dalam hal ini menurut. pasal 19 PP 10/1961 sretiap 
pendaftaran tanah yang dikarenakan jual-beli, hibah, dan 
lain sebagainya harus dilakukan oleh dan di hadapan PPAT).

Adapun untuk perbuatan jual-beli di muka PFAT ter- 
sebut diperlukan adanya 2 orang saksi, dan sudah barang 
tentu sipenjUal maupun sipembeli dapat pula diwakili oleh 
seorang kuasa. Dan iika PPAT' menganeeap perlu yang dika
renakan meragukcin v;ewenang oranp: yanc: ai:an :r.>:n̂c,:.ili.kari hak 
yang bersangkutan, maka PPAT dapat meminta supaya pembu- 
atan akta itu disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang ang- 
gota Pamong Desa.

Sebaliknya apabila tanah tersebut belum dibv'--ukars 
atau belum ada sertifikatnya dan hanya ada Petuk Pajak/Gi- 
rik/Pipil, maka yang wajib bertindak sebagai saksi adalah 
Kepala Desa dan seorang anggota Pamong. De'sa. Dalam hal ini 
Kepala Desa berfungsi selain menyaksikan jual-beliny^, di 
samping itu juga menanggung bahwa tanah itu benar-benar mi 
lik penjual dan ia berwenang untuk menjualnya.

17
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B A B  III 
JUAL BELI TANAH

1* Subyek dan Qbyek Pada Jual Beli Tanah
Dalam setiap jual-beli tentu selalu ada dua subyek, 

yaitu penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai hak 
dan kewajiban. Penjual adalah yang berhak untuk menerima 
sejumlah uang sebagai harga dari barang yang telah disepa- 
kali, serta berkewajiban untuk menyerahkan barang yang di- 
jual. Sedang pembeli adalah yang berhak untuk menerima ba
rang yang diperjual-belikan, serta berkewajiban untuk mem- 
bayar harga yang telah disepakati*

Menurut hukum, subyek bisa berupa orang (persoon) 
dan bisa pula berupa badan hukum (rechtspersoon)•

Mengenai subyek yang berupa orang (persoon) agar 
dikatakan sah dalam melakukan perbuatan hukum jual-beli, 
haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a» syarat umum dan ; 
b* syarat istimewa.^ 

ad* a* Svarat Umum
Didalam jual-beli agar perbuatannya dianggap sah 

menurut hukum, hendaknya orang yang melakukan jual-beli, 
haruslah :

Q
Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Perse - 

tu.iuan Tertentu* Sumur BandungBandung^197^7 h* 16, 17.
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- orang yang sudah dewasa (meerder jarig) ;
- orang tersebut sehat pikirannya dan tidak dilarang atau 
dibatasi untuk melakukan perbuatan hukum yang sah umpa - 
manya : oleh peraturan tentang kepailitan dan sebagainya.

Walaupun deaikian bagi orang-orang yang tidak meme- 
imhi syarat tersebut diatas, masih dimungkinkan untuk me - 
lakukan perbuatan hukum yang berupa jual-beli, dengan ke - 
tentuan r
- Untuk anak yang masih mender jarig, apabila akan melaku - 
kan jual-beli, orang tua atau walinya yang mewakili ;

- Sedang bagi orang yang tidak sehat pikirannya, maka yang 
mewakili adalah pengampunya ;

- Dalam hal curatele dan orang yang berada dalam kepaili - 
tan yang mewakili haruslah curatornya, yaitu Balai Harta 
Peninggalan.

ad. b. Syarat Istimewa
Disamping peraturan yang bersifat umum yang memuat 

syarat-syarat umum, kita dapati pula peraturan-peraturan 
yang bersifat istimewa mengenai jual-beli, yaitu terdapat 
dalam pasal 1̂ -67 B.W. yang menentukan bahwa antara suami 
istri dilarang mengadakan jual-beli, kecuali dalam hal-hal 
sebagai berikut :

1. Apabila suami atau istri menyerahkan kepada yang 
lain hali milik atas barang yang sudah semestinya

2. Apabila penyerahan barang itu yang dilakukan o- 
leh suami kepada istri mempunyai causa yang sah
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seperti halnya : barang yang diperoleh suami de - 
ngan menggunakan uang milik. istrinya ;

3* Apabila istri menyerahkan kepada suami suatu ba - 
rang untuk menggantikan uang yang ia janjikan pa
da waktu sebelum kawin.

Larangan terjadinya jual-beli antara suami dan istri 
hanya berlaku apabila diantara suami-istri telah mengada - 
kan perjanjian kawin (huwelijkpe voorwaarden), yakni per — 
janjian yang mengakibatkan adanya penisahan harta kek&yaan 
(scheiding van goederen)* Larangan tersebut dianggap layak 
dan dirasa memang perlu sehubungan dengan pasal 149 B.W, 
yang aenentukan, bahwa setelah perkawinan berlangsung, 
perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diu- 
bah* Sebab jika larangan jual-beli ini tidak ada, maka di- 
khawatirkan dilaksanakan jual-beli seperti aiatas, praktis 
pemisahan harta kekayaan tidak akan mempunyai arti sama 
sekali*

Adapun tujuan larangan tersebut yaitu untuk menjaga 
terjadinya percampuran harta dalam perkawinan bagi suami - 
istri yang harta perkawinannya terpisah atas dasar pemisa
han harta perkawinan. Dan larangan jual-beli antara suami- 
istri sama halnya dengan larangan hibah»menghibahkan anta
ra suami-istri.

Lain halnya dalam lingkungan hukum adat nengenai a - 
turan jual-beli antara suami-istri, yang menurut Wirjono - 
Prodjodikoro mengatakan •

20

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK JUAL - BELI TANAH DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II MOJOKERTO, KHUSUSNYA DI WILAYAH KECAMATAN MOJOSARI

KUS BACHRUL ULUM



21

Dalam sistim hukum adat tidak mengenai larangan jual - 
beli atau menghibahkan antara suami-istri, karena di - 
dalam hukum adat tidak dikenal larangan mengubah kea - 
daan pisah kaya menjadi campur kaya seperti B.W. Dalam 
hukum adat selalu ada pisah kaya dengan kecuali dalam 
hal gono-gini di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu ba- 
rang-barang yang diperoleh dengan kerja sama antara 
suami dan istri.9

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan, 
bahwa hukum adat pada pokoknya selalu mengenai atau me - 
mungkinkan terjadinya jual-beli antara suami dengan istri, 
meskipun si antara suami dan istri itu terdapat pemisahan 
harta kekayaan, sedangkan menurut Hukum Perdata (B.W.) ju
al-beli suami dengan istri tidak diperbolehkan.

Selanjutnya mengenai pemilikan tanah yang dikarena- 
kan jual-beli menurut Hukum Agraria Administratif yang la
ma khususnya tanah dengan hak eigendom, setiap orang baik 
ia warga negara Indonesia maupun ia orang asing/baik ia o- 
rang Indonesia Asli maupun bukan orang Indonesia Asli da - 
pat memiliki tanah, demikian pula subyek hukum yang berupa 
Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing. Tetapi de
ngan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun I960 tentang Pe
raturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanggal Zk September '60 
yang dikenal dengan sebutan "Undang-Undang Pokok Agraria" 
yang disingkat UUPA, mengenai pemilikan tanah yang dikare- 
nakan jual-beli terjadi perobahan-perobahan.

9Ibid. h. 18
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Adapun perobahan dimaksud dalam hak milik atas ta
nah yang dikarenakan jual-beli, menurut UUPA haruslah me- 
menuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1 , ketentuan yang bersifat umum j 
2* ketentuan yang bersifat khusus.

ad. 1. Ketentuan Yang Bersifat Umum
Dalam pasal 21 ayat 1 UUPA disebutkan : hanya war

ga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Dalam 
hal kewarganegaraan Indonesia ini tidak di kedakan antara 
yang asli dengan keturunan asing.

Akan tetapi apabila seseorang di samping sebagai 
warga Negara Indonesia.mempunyai pula kewarganegaraan 
yang lain (asing) atau yang di kenal dengan istilah "ber- 
kewarganegaraan rangkap", maka ia tidak di perkenankan 
mempunyai hale milik. Tegasnya, ia harus/hanya warga nega- 
ra Indonesia saja atau berkewarganegaraan tunggal.

Sedangkan dalam pasal 21 ayat 2 UUPA menentukan ; 
bahwa badan hukum tidak dapat mempunyai tanah dengan hak 
milik, kecuali jika termasuk golongan yang di tetapkan o- 
leh Pemerintah dan telah memenuhi syarat-syaratnya. 
Pengecualian tersebut menurut Peraturan Pemerintah No. 38 
Tahun 1963 ; bahwa badan hukum yang dapat mempunyai hak 
milik hanyalah :
1. bank-bank yang didirikan oleh Negara ;
2. perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didi - 

rikan berdasarkan Undang-Undang ;

22
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3. badan-badan keagamaan yang di tuniuk oleh Menteri Dalam 
Negeri setelah raendengar Menteri Agama ; 
badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Ne
geri setelah mendengar Menteri Sosial*

ad* 2* Ketentuan Yang Bersifat Khusus
A* Dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun I960 di - 

tentukan bahwa :
a* Penetapan luas raaksimum pemilikan dan penguasaan tanah 

pertanian yang di klasifikasikan menurut kepadatan pen- 
duduknya tidak dapat memiliki 15 ha sawah atau 20 ha 
tanah kering ; untuk daerah kurang padat dapat memiliki
10 ha sawah atau 12 ha tanah kering ; untuk daerah yang 
cukup padat dapat memiliki 7 ,5 ha sawah atau 9 ha tanah 
kering ; dan untuk daerah yang sangat padat dapat memi
liki 5 ha sawah atau 6 ha tanah kering*
Tetapi apabila sawah yang di miliki bersama-sama dengan 
tanah kering, maka batas pemilikan paling banyak 20 ha* 

b* Penetapan luas minimum, di. mana setiap keluarga menda — 
pat 2 ha baik untuk sawah maupun untuk tanah kering.

B. Menurut PP 22^/1961 junkto No. i+l Tahun 1964, 
yaitu tentang larangan tanah pertanian secara absentee a - 
tau karena pembeli sudah mempunyai tanah yang terlalu ba - 
nyak. Adapun yang di maksudkan dengan pemilikan tanah se - 
cara absentee ialah pemilikan tanah yang letaknya di luar 
daerah tempat tinggal yang mempunyai*.

23
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Selanjutnya mengenai obyek jual-beli tentu saja a- 
kan berbeda dengan subyek jual-beli, dimana kalau subyek 
jual-beli adalah anasir yang aktif bertindak, yakni pen - 
jual dan pembeli, maka obyek jual-beli adalah sebaliknya, 
yakni yang pasif yang dikenai tindakan itu, yaitu barang 
yang di jual belikan*

Tentang obyek jual-beli ini, pasal 1J+57 BW memakai 
istilah "zaak" (barang/benda). Di dalam B.W. telah di - 
tentukan barang-barang apa yang dapat menjadi obyek jual- 
beli, di antaranya pasal kk-9 BW menyebutkan "zaak" ada - 
lah barang atau hak yang dapat di miliki.

Hal tersebut berarti bahwa yang dapat di jual-be - 
likan itu tidak hanya barang yang di miliki, melainkan 
juga suatu halt atas tanah suatu barang yang bukan hak mi
lik.

Selanjutnya pasal 1332 BW mangatakan, bahwa hanya 
barang-barang yang berada dalam perdagangan dapat menjadi 
obyek perjanjian, tentunya termasuk jual-beli.

Sedang barang-barang yang di pergunakan guna ke - 
pentingan umum, harus di anggap sebagai barang-barang di- 
luar perdagangan, misalnya r jalan raya, alon-alon dan 
sebagainya.

Pada. pasal 1333 BW menyebutkan suatu syarat lagi , 
yaitu barangnya harus tertentu, paling sedikit tentang 
jenisnya. Sedang menurut pasal 133A- ayat 1 BV/, barang-ba
rang yang seketika belur/i ada/dapat menjadi obyek suatu

2k
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perjanjian, dalani hal ini tentunya termasuk perjanjian ju
al-beli.

Untuk jual-beli tanah, maka yang menjadi obyeknya 
tentunya adalah hak-hak atas tanah. Di dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) telah di tentukan beberapa macam hale 
atas tanah yang dapat di golongkan menjadi dua golongan 
yaitu :
a. - hak milik (pasal 20 - pasal 27) ;

- hak guna usaha (pasal 28 - pasal 3k) ;
- hak guna bangunan (pasal 35 “ pasal kO) ;
- hak pakai (pasal 41 - pasal 43 ) I
- hak sewa untuk bangunan (pasal 44 - pasal 45) ;
- hak raembuka tanah (pasal 46) ;
- hak memungut hasil hutan (pasal 4-6).

b. Hak-hak yang bersifat sementara, yang sebenarnya di — 
maksudkan pasal 53 UUPA untuk diusahakan segera di ha - 
pus, maka pengaturannya yang bersifat sementara ini un
tuk membatasi sifatnya yang bertentangan dengan UUPA , 
yaitu :
- hak gadai ;
- hak guna bagi hasil ;
- hak menumpang ;
- hak sewa tanah pertanian.^

25
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Meskipun obyek jual-beli tanah itu adalah hak - hak 
atas tanah, tetapi tidak meliputi semua hak atas tanah se
perti tersebut di atas, maka menurut UUPA hak-hak atas ta
nah yang dapat di perjual-belikan adalah ;
- hak milik (pasal 20 ayat 2) ;
- hak guna usaha (pasal 28 ayat 3 ) J
- hak guna bangunan (pasal 35 ayat 3 ) ;
- hak pakai (pasal ^3 )*

2*. Hak-hak dan Kewa.iiban-kewa.iiban Para Pihak Dalam Jual - 
Beli Tanah

Menurut B.W. jual-beli merupakan suatu perjanjian 
secara timbal-balik, ini berarti bahwa apa yang menjadi 
kewajiban yang satu adalah merupakan hak pihak yang lain 
dan begitu pula sebaliknya*

Dengan kata lain, dalam jual-beli itu para pihak 
selain bertindak sebagai kreditur, sekaligus bertindak se
bagai debitur dalam hal penyerahan barang. Dan bagi pembe
li bertindak sebagai kreditur dalam hal penerimaan barang 
dan sebagai debitur dalam hal pembayaran harga dari barang 
yang diterima*

Tetapi mengingat dalam B.W. hanya kita dapati kewa- 
jiban-kewajiban penjual dan kewajiban-kewajiban pembeli 
saja, maka dalam. pembahasan selanjutnya saya tidak akan 
menguraikan secara terperinci tentang hak-hak dan kewaji - 
ban-kewajiban para pihak dalam jual-beli, melainkan hanya
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kewajiban-kewajiban penjual dan kewajiban-kewajihan pembe

li.
Sehubungan dengan kewajiban penjual, dalam B.W. di- 

atur dalam pasal 1473 B.W. sampai dengan pasal 1512 B.W. 
Penjual wajib menegaskan dengan jelas untuk apa ia mengi - 
kat diri dalam persetujuan jual-beli dan dibebani kewaji - 
ban untuk menyerahkan barang, penjual bila ditinjau dari 
segi ketentuan umum hukum perjanjian berkedudukan sebagai 
debitur.

Menurut ketentuan umum tersebut pihak kreditur ha
rus selalu melindungi dan mempunyai kedudukan lebih kuat 
di bandingkan dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. 
Pasal 14-73 B.W. tidak menyebutkan apa-apa yang menjadi ke- 
wajiban pi hak penjual, kewajiban itu baru dapat di lihat 
pad* r^sal 1474 B.W. yang pada pokoknya terdiri dari dua 
kewajiban, yaitu :
a. Menyerahkan barang milik atas barang yang di perjual - 

belikan ;
b. Kenanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan 

menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi*

ad. a. Kewa.iiban Menyerahkan Hak Milik
Di dalam jual-beli kewajiban penjual untuk menye - 

rahkan barang tidak hanya kekuasaan atas barangnya saja, 
melainkan harus di lakukan pula penyerahan hale milik atas 
barang tadi.

27
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Dengan demikian yang harus di lakukan oleh penjual adalah 
suatu "[penyerahan11 atau "levering'* secara yuridis, dan bu- 
kanlah penyerahan feitelijk*

Menyinggung masalah penyerahan hendahnya di bedakan 
atas dasar macam barangnya. Oleh karena B*W. mengenal tiga 
macam barang, dan karena itu ada tiga macam/cara penyera - 
han sebagai berikut :
- Penyerahan barang bergerak (kecuali yang tak bertubuh) , 
menurut pasal 612 B.W. di lakukan dengan penyerahan nya- 
ta atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan di mana 
benda berada. Menurut pasal 612 ayat 2 penyerahan tidak 
perlu di lakukan apabila benda yang harus di serahkan 
telah di kuasai orang yang akan menerima penyerahannya , 
misalnya jual-beli lukisan yang telah di kuasai oleh 
pembelinya*

- Penyerahan barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan 
yang di namakan "balik nama" (overchrijving) di muka pe
gawai Kadaster yang juga di namakan Pegawai Balik Nama 
atau Pegawai Penyimpan Hipotek, sebagaimana yang termuat 
dalam pasal 612 B.W. sarapai dengan pasal 620 B.W. Khusus 
mengenai tanah, sejak berlakunya Undang-Undang Pokok A - 
graria (Undang-Undang No. 5 Tahun I960) harus di lakukan 
de&gah Akta PPAT (Penjabat Pembuat Akta Tanah) dan harus 
di daftarkan di Kantor Kadaster/Kantor Pendaftaran Tanah 
menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961*

- Penyerahan barang tak bertubuh (piutang atas nama, pena-
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gih atau "clai1') menurut pasal 613 B.W. di lakukan dengan 
Akta Notaris atau Akta Dibawah Tangan (cessie) yang harus 
diberitahukan kepada debitur, atau secara tertulis di se- 
tujui dan di akuinya. Dalam dunia perdagangan penyerahan 
piutang di lakukan secara praktis, yaitu penyerahan pi - 
tang kepada pengunjuk (aan toorader) di lakukan dengan pe
nyerahan nyata.

Selanjutnya dalam B.W. mengenai penyerahan atau 
levering ini di anut sistim yang menggantungkan sahnya 
levering itu pada dua syarat, yaitu :
- sahnya titel yang menjadi dasar di ; *kukannya levering;
- levering tersebut di lakukan oleh orang yang berhak 
berbuat bebas (beschikkingsbevoegd) terhadap barang 
yang di lever.11

Berdasarkan dua hal seperti tersebut di atas, maka 
apabila titel (jual-belinya) tidak sah/batal atau kemudi- 
an di batalkan oleh Hakim (misalnya karena adanya paksa - 
an, kekhilafan, atau penipuan), maka penyerahan - leve - 
ringnya menjadi batal, yang berarti bahwa pemindahan hak 
milik di anggap tidak pernah terjadi. Dan begitu pula hal 
nya apabila orang yang memindahkan hak milik itu ternyata 
tidak pernah melakukan karena ia bukan pemilik maupun o- 
rang yang secara khusus di kuasakan olehnya#
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ad, b* Menanggung Kenikmatan Tenteraa Atas Barang dan Me - 
nanskuhk Terhadap Cacat-Cacat Yang Tersembunyi 
Mengenai kewajiban penjual menanggung kenikmatan 

tenteram, di sini tidak lain merupakan konsekwensi dari 
pada jaminan yang di berikan oleh penjual kepada pembeli 
barang yang di perjual-belikan itu adalah sungguh-sungguh 
miliknya sendiri, dan tidak mungkin akan terjadi gangguan 
dari pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang di perju- 
al-belikan tersebut adalah miliknya atau terdapat beban 
yang di milikinya atas barang tersebut. Dan karena itu 
saapai di ajukan gugatan ke Pengadilan* Apabila dalam hal 
demikian terjadi, maka pembeli dapat meminta kepada Hakim 
agar supaya penjual di ikut-sertakan di dalam proses yang 
akan atau sedang berjalan (voeging) dengan maksud agar 
penjual dapat membantah semua dalil-dalil dari pihak keti
ga itu*

Sedangkan kewajiban pembeli terdapat pada pasal 
1513 B.W. yaitu : pembeli berkewajiban membayar harga ba - 
rang yang merupakan kewajiban yang paling utama* Dan Pem ~ 
beli harus menyelesaikan pelunasan harga yang bersamaan 
dengan penyerahan benda/barang atau sesuai dengan kesepa - 
katan dari pihak-pihak yang menyetujui bersama*

Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran 
harga* Oleh karena itu sangat beralasan sekali bahwa pem - 
beli menolak atau tidak melakukan pembayaran, jika penjual 
telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatig)*

3°
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Adapun mengenai harga harus berupa sejumlah uang 
yang berlaku pada saat jual-beli ditutup, meskipun menge - 
nai hal ini tidak di tetapkan pada suatu pasal Undang-Un - 
dang, namun sudah dengan sendirinya termaktub di dalam pe- 
ngertian jual-beli.

Selanjutnya jika pembeli dalam penguasaannya atas 
benda/barang yang di belinya di ganggu suatu tuntutan pi - 
hak ketiga untuk mtitinta kembali barangnya ; atau pembeli 
mempunyai alasan yang patut untuk khawatir bahwa ia akan 
di ganggu, maka dapatlah ia menangguhkan pembayaran harga 
pembelian hingga sipenjual dapat men^atasi gangguan terse
but. Kecuali jika si pembeli sebelumnya memberikan jaminan 
atau di perjanjikan bahwa : si pembeli di wajibkan memba - 
yar biarpun terjadi segala gangguan.
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BAB IV
ARTI PENTING BALIK NAMA

DAN PENDAFTARAN TANAH DALAM JUAL BELI TANAH

1. Arti Penting Balik Nama Dalam Jual-Beli Tanah

Seperti apa yang saya uraikan pada bab di muka bah- 
v/a yang dimaksud dengan balik nama dalam jual-beli itu ti
dak lain adalah perbuatan hukum berupa penyerahan yuridis 
C juridische levering ), yaitu perbuatan hukum yang harus 
dilakukan guna mengalihkan hak milik atas barang yang di- 
jual kepada pemb.elinya.

Hal tersebut adalah sebagai konsekwensi dari pada 
sistim yang dianut oleh B.W., di mana jual-beli menurut 
B.W. terdiri atas dua bagian, yaitu perjanjian jual beli- 
nya,*dan penyerahan haknya, yang keduanya itu terpisah sa- 
tu dengan lainnya. Dengan kata lain meskipian hal yang per
tama ( jual-belinya ) telah terjadi, tetapi kalau hal yang 
kedua ( penyerahan haknya ) belum dilakukan, maka hale milik 
atas barang yang dijual belum beralih kepada pembelinya.
Dan menurut pasal 1459 B*W. hak milik atas barang yang di
jual baru beralih kepada pembeli setelah penyerahan dilaku
kan menurut ketentuan-ketentuan pasal 612, 613 dan 616 B.W.

Khusus dalam hal jual-beli tanah, di mana tanah se
bagai barang tetap (tidak bergerak) penyerahan haknya ha
rus dilakukan menurut ketentuan pasal 616 B.W. - 620 B.W.
Tetapi mengingat pasal 6l6 B.W. - 620 B.W. yang mengatur
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soal penyerahan hak (penyerahan yuridis) dari pada barang 
tetap (tidak bergerak) belum pernah berlaku, maka untuk itu 
berdasarkan pasal 24 S. 1848 No, 10 tetap berlakulah keten
tuan M Ordonansi Br.1 i.k Nama " (overschri jvinr;rcre.onantie S#
1 834 Mo. ??)♦ i'*enu; ut orccnansi balik nama (overschri jvinsrs 
ambtenaar), dan akta tersebut biasa disebut dcnran M akta 
balik nama ", sedang perbuatan hukumnya lazim dikenal de
ngan " balik nama

Sekarang bagaimanakah penyerahan hak milik ( yang 
menurut B.W. disebut balik nama ) atas tanah sebagai akibat 
jual-beli itu menurut hukum adat ?. Sebagaimana s^ya papar- 
kan di muka, jual-beli ( yang dikenal dengan istilah " jual 
lepas " ) menurut hukum adat, adalah merupakan perbuatan 
hukum berupa penyerahan hak oleh penjual kepada pembeli, un 
tuk selama-laiiianya, disertai dengan pembayaran kontan atau 
pada saat itu juga oleh pembeli. T-engan kata lain, jual be
li menurut hukum adat itu perbuatan hukur- yang bersifat tu
na! atau kontan, artinya pembayaran harga dan penyerahan 
haknya dilakukan bersamaan, dan sejak saat itu pula menjadi 
pemilik baru. Mengenai harga yang dibayar dapat seluruhnya, 
tetapi dapat juga sebagaian, meskipun dibayar sebagaian me
nurut hukum adat dianggap telah dibayar penuh, sedang sisa 
harganya yang belum dibayar merupakan hutang pembeli kepada 
penjual. Dan apabila pembeli tidak membayar, maka penjual 
dapat menuntut berdasarkan hutang piutang dan tidak mempe- 
ngaruhi jual-beli yang dianggap telah selesei.
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Namun demikian menurut hukum adat, jual-beli tanah 
termasuk pula penyerahan haknya, haruslah dilakukan di muka 
Kepala Desa/Kepala Adat* Sebab dengan demikian Kepala De- 
sa/Kepala Adat,dalam hal ini, bertindak sebagai orang yang 
menjamin tidak adanya suatu pelanggaran hukum yang berlaku 
dalam jual-beli itu. Denga kata lain, bahwa dengan dilaku- 
kannya jual-beli dengan jaminan Kepala Desa/ Kepala Adat, 
maka jual-beli itu menjadi " terang " dan bukan merupakan 
perbuatan hukum yang 11 gelap ", sehingga apabila mendapat 
gangguan pihak ketiga, Kepala Desa/ Kepala Adat ikut ber- 
tanggung jawab. Merupakan akhir dari pada uraian menurut 
hukum adat, selanjutnya pelaksanaan biasanya dibuat suatu 
surat yang isinya menyatakan, bahwa penjual telah menye- 
rahkan tanahnya dan menerima uang pembayarannya* Dan pada 
umumnya Carik, kemudian membuat catatan tentang . jual-beli 
tanah tersebut dalam boiku lefcer C pada register Desa*

Di samping itu untuk kelengkapan jual-beli tanah 
tersebut, harus dihadiri pula oleh para saksi. Di mana para 
saksi tersebut berguna apabila kemudian hari terjadi seng- 
keta mengenai tanah tersebjut, yaitu dapat diminta'.untuk mem 
beri kesaksian b.s&wa benar- feelah terjadi jual-beli tanah* 

Sekarans, bagaimanakah perbuatan hukum berupa balik 
nama atau penyerahan hak sebagai akibat jual-beli itu dila
kukan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ?. Se- 
bagaimana saya uraikan di muka, bahwa sejak berlakunya Un
dang-Undang ( UUPA ) pengertian.-.jual-beli tanah adalah per-
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buatan hukum berupa pcnyeraha hale milik atas tanah untuk 
s e 1 ar. a-1amanya oleh penjual kepada pembeli dengan me mb ay ar 
harganya kepada penjual*

Maka dengan demikian perbuatan hukum berupa jual be
li tanah itu sendirilah di sini yang dapat disarnakan dengan 
perbuatan balik nama atau penyerahan yuridis. Jadi yang di 
maksud dengan dengan balik nama setelah bcrlakunya UlTFA ti
dak lain dari pada jual-beli atau pemindahan hak itu sendi
ri, bukan pendaftaran peralihan hak " an sich " yang dila
kukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Sedang pendaf
taran peralihan haknya hanya merupakan bagian dari pada 
proses peralihan hak ( balik nama )•

Selanjutnya pada jual-beli di sini dijumpai juga is- 
tilah didaftar, maka dalam hal ini yang didaftarkan itu a- 
dalah jual-beli atau pemindahan haknya. Dalam hal ini pe- 
kerjaan yang dilakukan itu bukan membuat buku tanah, surat 
ukur dan sertifikat yang baru, akan tetapi mencatat jual- 
beli tanh tersebut dalam buku tanah dampai dengan mempero- 
leh sertifikat. Jadi di dalam jual-beli, hak itu beralih 
saat jual-beli tersebut dilakukan pada dan oleh PPAT, maka 
oleh karenanya pada saat itu pula haknya mulai beralih ke
pada pembeli. Tetapi untuk memindahkan. haknya itu masih di- 
perlukan adanya suatu izin dari Kantor Agraria, dan izin i- 
ni merupakan syarat, buakn saja bagi pendaftarannya, akan 
tetapi juga pemindahan hak penjual kepada pembeli* Dan apa
bila izin tersebut ditolak oleh Kantor Agraria, maka jual-
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beli itu tidak batal. Untuk menghindari kesulitan-kesulian 
ini, maka sipembeli diberi kuasa oleh sipemilik untuk tetap 
raengnasai tanahnya. Hal ini terdapat pada pasal 3 dari sya- 
rat-syarat jual-beli pada Akta Jual-Beli*

Apabila dalam jual-beli, sipembeli tidak beres da
lam pembayaran atau pembayaran yang dilakukan. sebagaian sa- 
ja, kemudian sipembeli tidak mampu atau tidak mau membayar 
sisanya, maka sisa- tersebut dianggap sebagai hutang. Dan 
pemilik (penjual) tidak dapat menuntut pembatalan dan me- 
minta kembali tanahnya, akan tetapi dalam hal ini hanya da
pat menuntut hutangnya yang belum/tidak dibayar itu. Serta 
Akta Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dibatal- 
kan, dikarenakan hutang yang belum dibayar. Dan apabila pen
jual menghendaki supaya tanah kembali padanya, maka harus 
diadakan. transaksi/membeli kembali tanah tersebut kepada pi- 
hak pembeli semula.

Selain jual-beli seperti tersebut di atas, juga pada 
jual-beli terdapat : jual-beli tanah dan rumah yang masing- 
masing pelaksanaannya sebagai berikut. :
a. jual-beli rumah untuk di "bedol" dan didirikan lagi di- 

tempat lain ;
b. jual-beli rumah untuk didiami sebagai tempat tinggal ;
c. jual-beli tanah beserta dengan bangunan rumah yang ada 

di atasnya.
Untuk ketiga macam jual-beli tersebut aktanya juga berbeda. 
Yang tersebut pada sub a dan b cukup Akta Notaric, dan ti-
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dak boleh Akta PPAT, sedang- untuk yang tersebut dalam sub c 
aktanya adalah Akta PPAT dan tidak boleh Akta Notaris. Di - 
samping itu barang siapa hendak menjual harus dapat membuk- 
tikan lebih dahulu, bahwa ia adalah yang berhak atas barang 
yang dijualnya, juga harus dapat membuktikan pula bahwa ia 
adalah benar-benar orang yang namanya tercantum dalam tanda 
bukti hak itu, crleh karena itu harus dikenal oleh Notaris - 
Penjabat di hadapan siapa Akta itu dibuat, dengan menyedia- 
kan/ dan membayar uang sebesar harga barang yang dibelinya 
pada saat ditanda tangani aktanya.

Adapun mengenai jual-beli tanah seperti tersebut di 
atas, dikenal pula perbedaan prosedur terhadap jual-beli 
tanah yang bersertifikat (telah dibukukan) dan jual-beli 
tanah yang belum bersertifikat (belum dibukukan), yang; ma- 
sing-masing prosedurnya sebagai berikut :

Untuk Tanah yang Telah Ada Sertifikatnya :

a. Sertifikat asli harus dikirim. ke Kantor Agraria, untuk 
diperiksa, apa'cocok dengan buku tanah yang ada di Kan
tor Agraria, apa tidak disita, dan sebagainya.

b. Membayar beaya balik nama di Kantor Agraria.
c. Setelah itu baru dapat dibuat akta jual-beli (Akta Pen

jabat) saksinya 2 (dua) orang, biasanya cukup dari Pe- 
wai Penjabat.

d. Penjabat membantu penerima hak mengisi formulir permo - 
honan izin balik nama.
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e. Asli Akta dan Sertifikat dikirim ke Kantor Agraria untuk 
balik nama*

Untuk Tanah yang Belum Ada Sertifikatnya :

a. Penjual mengisi formulir surat pernyataan, dan formulir 
keterangan, yamg keduanya dikuatkan oleh. Kepala Desa dan 
Camat.

b. Disertai dengan bahan-bahan pembuktian pemilikan dari 
yang dijual* Surat-surat- jual-beli sebelumnya (surat se- 
gel, sebelum tahun 1961)*

c. Membayar beaya balik nama (formulir A) dari panjar ser
tifikat termasuk beaya ukur*

d. Setelah itu dibu&t akta jual-beli (Akta Penjabat) dan 
saksi harus 2 (dua) orang, dari Pamong Desa.

e. Penjabat membantu penerima hak, mengici formulir permo:- 
h o n a n  izin balik nama,

Adapun mengenai pembelian formulir Akta Jual-Beli d±- 
beli di Kantor Pos, yang sampulnya berwarna merah muda de
ngan berbunyi : ,r Akta Jual Beli

Sedangkan untuk tanah pertanian yang diperbolehkan 
untuk dijual-belikan harus memenuhi persyaratan :

a. domicili, yaitu : pembeli tidak terkena absentee ; 
b* pembatasan luas maksimum tanah*
Dalam hal ini yang harus diserahkan kepada Penjabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) adalah :

1* Sertifikat tanah yang bersangkutan, jika tanah itu sudah
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dibukukan ; akan tetapi jika tanah tersebut belum dibu- 
kukan, maka sebagai gantinya wajib diserahkan surat ke- 
terangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ( KKPT ), 
yang menyatakan, bahwa hak-hak atas tanah itu belum mem- 
punyai sertifikat*

2. Jika tanah tersebut terletak di daerah Kecamatan di luar 
kota tempat kedudukan. Kepala kantor Pendaftaran Tanah 
( KKPT ), maka surat keterangan tersebut dapat diganti 
dengan surat pernyataan dari pemiliknya yang dikuatkan 
oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pamong Desa dari 
tempat tanah itu terletak.

3* Jika sertifikat hak miliknya tersebut " hilang n, maka 
jual-belinya tidak dapat dilaksanakan sebelum diperoleh 
sertifikat baru dari KPT.

4. Jika sudah dibukukan, ( menurut ketentuan pasal 15 PP 10/ 
1961 ), akan tetapi belum dimintakan sertifikatnya, maka 
pembuatan akta jual-belinya harus menunggu sampai dipe- 
rolehnya sertifikat itu.

Mengenai siapa yang harus menanda-tangani terlebih 
dahulu r yaitu pihak penjual yang membubuhkannya tanda ta- 
ngan di atas materai, kemudian sipembeli, para saksi-saksi 
dan akhirnya PPAT sendiri*

Mengenai beberapa lembar akta yang harus dibuat : ya
itu dua lembar akta yang bermaterai ditanda-tangani oleh se- 
mua pihak yang hadir, yakni : selembar untuk disimpan oleh 
Penjabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ), dan selembar untuk di-

59

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK JUAL - BELI TANAH DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II MOJOKERTO, KHUSUSNYA DI WILAYAH KECAMATAN MOJOSARI

KUS BACHRUL ULUM



simpan oleh Kepala Kantor Pendafataran Tanah (KKPT). Satu 
salinan yang dibuat Penjabat Pembuat Akta Tanah, diperlukan 
untuk Tnstansi yang memberi izin pemindahan haknya, dan ji- 
ka diminta oleh sipembeli atau sipenjual, maka dapat pula 
dibuatkan salinannya menurut keperluan.

2. Fung-si Pendaftaran Tanah dalam Jual Beli Tam ah

Bahwa dasar.hukum dari pada pelaksanaan pendaftaran 
tanah di negara kita dapat dijumpai di dalam berbagai keten
tuan dalam hukum agraria yang berlaku sekarang ini antara 
lain :
a* Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa r untuk menjamin kepas

tian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah dan 
pendaftaran tanah tersebut meliputi pengukuran, perpetaan 
dan pembukuan tanah ; pendaftaran hak-hak atas tanah dan 
peralihan hak-hak tersebut r pemberian surat-surat tanda 
bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. 

b. Pasal 23, 32 dan 38 UUPA menyebutkan bahwa : keharusan 
mendaftarkan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangun- 
an oleh pemegang haknya sesuai dengan pasal 19 UUPA.

Tujuan semula dari pada diadakannya pendaftaran tanah 
ini adalah untuk kepentingan pemungutan pajak (fiscale ka- 
daster), akan tetapi kemudian ditujukan juga guna kepastian 
hak atas tanah (rechts kadaster). Selanjutnya disebabkan o— 
leh karena syarat yang diperlukan untuk rechts kadaster ini 
adalah berlainan dengan fiscale kadaster, maka pendaftaran
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a

tanah untuk dua keperluan yang berbeda itu kemudian diada- 
kan secara terpisah, hingga sekarang kita kenal adanya fis- 
cale kadaster yaitu ; pendaftaran tanah yang mempunyai mak- 
sud untuk mempermudah pungutan pajak^ dan sebaliknya yaitu 
rechts kadaster :■ untuk mengadakan pendaftaran tanah dengan 
kepentingan kepastian hak-hak atas tanah*

Pendaftaran tanah sebagaimana. yang dimaksud dalam Un
dang-Undang Pokok -Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 
Tahun 1961 adalah dalam arti "rechts kadaster" bukan "Fis- 
cale kadaster"*

Jadi dengan uraian di atas, maka fungsi dari pada 
pendaftaran tanah dalam jual-beli tanah, secara singkat a- 
dalah : " untuk kepastian hak atas tanah "• Dan menurut 
Ilmu Pengetahuan apa yang dilakukan menurut Peraturan Pte- 
pemerintah No. 10 Tahun 1961 dengan memakai sistim " Buku 
Tanah ", yang disebut : " Registration Of Titles " yaitu 
di mana yang didaftar adalah haknya* Dengan demikian yang 
menurut Ilmu Pengetahuan dan pasal 19, 23, 32. dan 38 UUPA, 
maka fungsi dari pendaftaran tanah secara lengkap adalah : 
n untuk kepastian hak atas tanah dari pada haknya '*•.

Berlainan dengan pendaftaran tanah menurut sistim 
Overschrijvingsordonantie yang hanya mengisi kolom-kolom 
yang memuat uraian-uraian. mengenai petobu&fcan hukum yang di— 
lakukan terhadap tanah tersebut, misalnya : jual-beli, hi
bah dan lain-lain, yang dibuatkan akta yang dimaksud untuk 
menjadikan alat pembuktian*
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Jadi di dalam overschrijvingsordonnantie adalah di- 
boat suatu akta, dan akta tersebut membuktikan perbuatan 
hukum yang dilakukan itu, kemudian perbuatan hukum tersebut 
didaftar.

Di dalam Pengadilan Negeri tanda bukti hak yang be
rupa akte yang dikeluarkan berdasarkan overschri jvingsordo.- 
nantie itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengi- 
kat hakim. Hakim di dalam suatu perkara berwenang menolak 
sebagai alat bukti atau dapat meminta supaya ditambah/diku- 
atkan dengan alat-alat pembuktian yang lain. Jadi akte yang 
dikeluarkan oleh atau berdasarkan Overschrijvingsordonnan- 
tie Ambtenaar (Penjabat Balik Nama) itu tidak merupakan Tan
da Fukti Hak yang vvajib diterima oleh Hakim.

Sedangkan kekuatan pembuktian M Sertifikat " menurut 
PP 10/1961 yang dikeluarkan pasal 19 THJPA, maka sertifikat 
sebagai tanda bukti hak tersebut, merupakan suatu Ir Alat 
Pembuktian Tang Kuat ,r, artinya r dengan menunjukkan ser
tifikat tersebut, Hakim wajib menerimanya sebagai bukti 
yang benar - sebagai keterangan yang membuktikan hak yang 
sebenarnya selama pihak lain tidak berhasil membuktika se- 
baliknya. Dan jika ada pihak lain yang menyangkal kebenaran 
sertifikat itu, maka dia harus dapat membuktikan tentang 
ketidak benaran tersebut, dan harus mengajukan tegen bewijs 
(bukti sebaliknya).

Selanjutnya dalam pendaftaran tanah menurut PP 10/ 
1961 menggunakan 2 (dua) sistim, yaitu :
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a. Pendaftafcan Tanah dengan Sistim. Negatif.
b. Pendaftaran Tamah dengan Sistim Positif*

ad* a. Pendaftaran Tanah dengan Sistim Negatif
Pendaftaran t^nah dengan sistim negatif, yaitu sis

tim yang masih memungkinkan diubahnya administrasi pendaf
taran jika memang yang dicatat itu tidak benar* Dalam hal 
ini keterangan di dalam sertifikat itu merupakan pembukti- 
an yang kuat, akan tetapi bukan merupakan suatu bukti yang; 
mutlak, jadi masih masih dapat disangkal*

ad* b. Pendaftaran Tanah dengan Sistim Positif
Pendaftaran tanah dengan sistim positif, yaitu sis

tim apa yang tercantum/tercatat di dalam buku/administrasi 
pendaftaran dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluar- 
kan merupakan alat bukti yang mutlak (yang tidak mungkin 
diubah lagi, sungguhpun kenyataannya tidak benar). Pihak 
ketiga (yang beritikad baik), yang bertindak atas dasar 
bukti-bukti tersebut (sertifikat) berhak untuk mendapatkan 
perlindungan yang mutlak, biarpun kemudian ternyata bahwa 
keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya adalah ti
dak benar, sedang pihak yang dirugikan mendapatkan konpen- 
sasi dalam bentuk yang lain*
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BAB V 
PRAKTEK JTML EEL! TANAH 

DT KELUPAHAN KAUMAN DAN DESA AWANG-AWANG 
KECAMATAN MOJOSA^T KABUPATEtf MOJOKERTO

Pemerintah Wilayah Kecamatan Mo.iosari Kabupaten Mo.iokerto

Sebelum saya melangkah lebih lanjut mengenai pokok 
skripsi ini, tcrlebih dahulu saya akan mengemukakan bebe^ 
rapa latar belakang yang erat hubungannya dengan praktek 
jual-beli tanah., yang nantinya akan lebih memudahkan pe- 
ngarahan dan pengertian penulisan yang saya buat. Adapun 
beberapa hal yang akan saya kemukakan adalah r
1. Pemerintah Daerah ;
2. Sosial Ekonomi ;
3. Sosial Budaya*

ad* 1* Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini antara lain 
mempunyai tucas menjaga ketertihan umum dan penjag&an, yang 
nantinya akan diwujutkan dengan suatu tindakan hukum apabi
la konflik maupun ada kekeliruan prosedur dalam- menerapkan 
hukum (khususnya hukum agraria) dan dalam pembuatan kepu- 
tusan.

Dalam hubungannya dengan praktek hukum pertanahan 
di Wilayah Kecamatan Mojosari, secara vertikal adalah tidak 
lepas dari pemerintah atasannya, yaitu Pemerintah Kabupaten 
sampai dengan Pemerintah Pusat, dan apabila dari Pemerintah

44
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Kecamatan ditarik garis ke bawah, yaitu terdapat Pemerintah 
Kelurahan atau Pemerintahan Desa yang kesemuanya tadi tetap 
melaksanakan Undang-Undang- Nomor 5 Tahun I960 (Undang-Undang 
Pokok Agraria) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
(Pendaftaran Tanah).

Dan untuk memperjelas Pemerintahan Kecamatan riojosari 
Kabupaten Daerah Tingkat XI Mojokerto, ditinjau dari luacnya 
Kewilayahan Pemerintahan Kelurahan/Desa, yaitu membawahi 5 
Kelurahan dan 14 Desa, di raana pengertian 3 Kelurahan ter
sebut adalah sebagai pelaksanaan yang terkoordinasikan de
ngan baik dari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Pokok- 
Pokok Pemerintahan di Daerah) dan Undang-Undang Nomor 5 Ta
hun 1979 (Pemerintahan Desa).

Demikian pula mengenai Aparat dari Pemerintahan Kelu
rahan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, 
Kepala Urusan Kece jahteraar. Pakyat sudah menjadi Pegawai Ne- 
geri Tetap dengan digaji Pemerintah Daerah Kabupaten Mojo- 
kertc (Pemerintahan Otonom), sedangkan Pemerintahan Desa 
yang Aparatnya dan fungsi tugasnya sama dengan Pemerintahan 
Kelurahan tidak menjadi Pegawai Negeri dan penghasilannya 
(sebagai gs jir.ya) adalah di dapat dari tanah desa yang dike- 
leX&hfiySt Dan jiak dilihat dari pendidikannya, Aparat Peme- 
rintahaa Kelurahan minimal berijasah SLTP, sedangkan Aparat 
Pemerintahan Desa rata-rata tidak tamat Sekolah Dasar (SD).

Selanjutnya dalam hubungannya dengan praktek jual - 
beli tanah ini, saya raengambil 1 (satu) Kelurahan dan 1 (sa~
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tu) Desa di'.Vilayah Kecamatan Mojosari, yaitu Kelurahan Kau- 
man dan Desa Awang-Awang, yang masing-masing letaknya diu- 
raikan sebagai berikut :

a# Kelurahan Kauman

Kelurahan Kauman adalah suatu daerah dataran rendah, 
bukan pantai dengan batas-batas kelurahan :

- Sebelah Utara r Kelurahan Sarirejo dan Seduri ;
- Sebelah Timur r Kelurahan Sarirejo ;
- Sebelah Selatan : Desa Awang-Awang ;
- Sebelah Barat r Desa Mojosulur.

Adapun jarak ke Kota Mojosari sejauh 1 km., ke Kota Mojoker- 
to sejauh 18 km dan ke Kota Surabaya sejauh z*1 km* Dan hu- 
bungan dari Kota Mojosari ke Kelurahan Kauman melewati ja - 
lan raya sepanjang 0,5 km, sedangkan jalan yang menuju ke 
lin]gkungan-lingkungan merupakan jalan klas if yang dilandasi 
semen (makadam)*

b* Desa Awang-Awang

Desa Awang-Awang adalah suatu daerah dataran rendah, 
bukan pantai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Kauman dan Kelurahan
Sarirejo ;

- Sebelah Timur : Desa Lebaksono Kec. Pungging ;
- Sebelah Selatan t Desa Jantilangkung Kec Pun-gging^
- Sebelah Barat : Desa Belahan Ttengah.

Adapun jarak ke Kota Mojosari s e j a u h  2 km, ke Kota Mojokerto

M I L I K  
P E R P U S T A K A A N  

•UN IV E RS IT A S A 1 R L A N G G A *  '
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sejauh 19 km dan ke Kota Surabaya sejauh 44 Van, Dan hubung- 
an dari Kota Kojosari ke Desa Awang-Awang melewati jalan 
raya sepanjang 3 km, sedangkan jalan yang menuju ke dusun- 
dusun masih berupa tanah.

Selanjutnya mengenai luas tanah di Wilayah Kelurah
an Kauman dan Desa Awang-Awang dapat dilihat pada tabel 1.

TABEL 1

No ! Kacam Tanah t Kelurahan/Desa
Kauman ! Awang-Awang

1. ! Tanah Perumahan/Peka- 
rangan ! 14,1 ha ! 34,5 ha

2. ! Ladang/tegalan * » 30,9 ha
3. ! Pengairan Tidak Teknis I - ! 61 ,1 ha
4. '! Tanah Pemerintah ! 4,8 ha ! 9,3 ha
5* ! Lain - lain ! - ! -

J u m l a h ! 18,9 ha ! 135,8 ha

Pari t.Voel di atas nampak jelas bahwa tanah psrumahan di Ke
lur; han Kauman pada urutan pertama, yaitu 7 i j 6 T- dan tanah

UW&hatt di Desa Awang-Awang pada urutan kedua, yaitu 
mencapai 25,-4

Adapun mengenai jumlah penduduk r.enurut jenis kela- 
min di Wilayah Kelurahan Kauman dan Desa Awang-Awang dapat 
dilihat pada tabel 2.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK JUAL - BELI TANAH DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II MOJOKERTO, KHUSUSNYA DI WILAYAH KECAMATAN MOJOSARI

KUS BACHRUL ULUM



TAB'LL 2

V.o. ! Umur Dalam 
^ahun

Jenis Kelamin
! Laki- Laki ! Perempuan
! Kauman ! Awang- !

Awang
Kauman I Awang-

Awang

1 . ! 0 -■ 4 ! 121 ! 184 ! 120 ! 200
2. ! 5 -- 14 ! 153 ! 13 ! 153 ! 19?
3. ! 15 -- 24 ! 281 ! 325 ! 264 ’ 329
4. ! 25 -- 54 ! 319 ! 563 ! 285 ! 548
5. ! 55 keatas ! 116 ! if6 ! 106 ! 41

» J u m 1 a h ! 990 ! 1331 ! 928 ! 1315

Dilihat dari tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat u- 
mur produktip ( 15 tahun sampai dengan 5k tahun ) dari je
nis kelamin laki-laki sebanyak 31,1 %, perempuan sebanyak 
28,6 %9 dari Kelurahan Kauman, dan jenis kelamin laki-laki 
dari Desa Awang-Awang sebanyak 33*5 % dan perempuan 33,1 % 
Jadi tenaga produktip antara Kelurahan Kauman dan Desa A- 
wang-Awang, adalah lebih tinggi dari Desa Awang-Awang, ya- 
tu untuk laki-laki 2,if % dan perempuan 4,5 %.

ad. 2. Sosial Flkonomi

Sebagaimana saya uraikan di atas, yakni mengenai Pe 
merintahan Daerah secara langsung saya arahkan kepada Kelu 
rahan Kauman dan Desa Awang-Awang, demikian pula mengenai
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uraian tentang sosial ekonomi ini, saya tidak menjelaskan 
tentang sosial ekonomi pada tingkat Kecamatan, tetapi lang- 
sung pada obyek penelitian di Kelurahan Kauman dan Desa A- 
wang-Awang. Adapun mengenai sosial ekonomi ini torlebih da- 
hulu saya datakan mengenai mata pencaharian pokok yang da
pat dilihat pada tabel 3*

TABEL 3

N O .
Banyaknya ( orang )

: uenis wata rencananan i Kauman !Awang-Awang

1. ! Fetani Penggarap ! - ! 116
2. ! Buruh Tani ! - ! 221
3. !' Peternak ! - ! 3
4. ! Nelayan ! - !
5. ! Pedagang !' 167 ! 25
6. ! Kerajinan ! 21 !
7. ! Industri ! 8 !
8. ! Dokter ! 1 !
9. ! G u r u ! 31 ! 15

1 0 . ! Jasa lainnya ! \bk ! 178

! J u m 1 a h !; 372

iiiiii
CO 

1 
ir\ 

i 
in 

iiiii

Dilihat dari tabel tersebut di atas, maka di Kelurahan Ka
uman yang mcnonjol adalah Pcdagang yaitu /i458 dan di De-
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sa Awang-Awang adalah Buruh T'ani , yaitu sebanyak 39?6 % 
dan Petani ^enggarap sebanyak 20,7 %*

%

ad. 3* Sosial Budaya (Pendidikkan dan Agama)

Bahwa mengenai pendidikkan dan agama, masyarakat 
di Wilayah Kelurahan Kauman dan Desa Awang-Awang dapat di“ 
lihat pada tabel 4 dan 5*

TABEL 4

50

NO. ! Pendidikan !
Banyaknya (orang)

1 Kauman Awang-Awang

1 . ! Tidak Tamat Sekolah ! 154 1 .224
2. ! Tidak Tamat SD/Sederajat 448 804
3. ! Tamat SP/Sederajat ! 498 84
4. ! Tamat SLTP/Sederajat ! 305 89
5. ! Tamat SLTA/Sederajat ! 204 50
6. ! Tamat Akademi/Sederajat! 15 6
7. ! T’amat Perguruan Tin^i ! 3 5

Dilihat dari tabel tersebut di atas, maka masyarakat De
sa Awang-Awang' nampak kelihatan palin tinggi yang tidak 
tamat sekolah, yaitu 54*1 %, sedangkan untuk Kelurahan 
sebanyak 9*1 %•

TABEL 5
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TABEL 5

No, ! A g a m a i Banyaknya ( orang )

i Kauman ! Awang-Awang

1 . ! I s l a m r
• 1.899 ! 2.594

2. ! Katholik »
4 8 ! 22

3- ! Protestan »
• 4 I -

4. ! Hindu V - !'
5. ! Bhuda 1 7 !
6. ! Kong Huchu J - • 30

i -T u m 1 a h I 1 .918 ! 2.646

Dilihat dari tabel tersebut, bahwa pemeluk agama Islam di- 
Kelurahan Kauman sebanyak 99,1 % dan pemeluk agama Islam 
di Desa Awang-Awang sebanyak 98,1 %.

Setelah diuaraikan tiga hal tersebut di atas, maka 
selanjutnya di sini saya akan memulai dengan permasalahan, 
yaitu " Praktek Jual-o'eli Tanah di Wilayah Kecamatan Mojo
sari (khususnya Kelurahan Kauman dan Desa Awang-Awang

1* Praktek Jual-Beli Tanah di Kelurahan Kauman dan Desa 
Awang-Awang

Di dalam skripsi saya ini sengaja membatasi tran - 
saksi jual-beli tanah pada tahun 1980, 1981, 1982, 1983,
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1984, 198? sampai dengan akhir bualn Agustus 1986. 
Berdasarkan v/̂ ktu ya.ig telah dibatasi itu dan dengan memi- 
lih obyek penelitian pada satu Pemerintahan Kelurahan dan 
satu Pemerintahan nesa yang berdekatan dan masih dalam satu 
V/ilayah Kecamatan.

Adapun masing-masing Wilayah Pemerintahan tersebut 
mengenai macam tanah sebagaimana tabel 1, selanjutnya dapat 
diperinci macam hak atas tanah seperti terdapat pada ta
bel 6.

TABEL 6

52

N o . ! J e n i s  Hak
Jum lah ( Ha )

! Kanman ! Aw ang-Aw ang

1. ! Hak Milik
2. ! Hak Guna bangunan
.?• ! Hak nuv.a. ITsaha
4. ! Hak Pakai
5. ! Lain-lainnya

1^1

4,8

65,4

9,3

J u m l a h  ! 28,9 ! 74,7

Dari tabel di atas, bahwa hak milik di Kelurahan Kaumaai se
banyak 74,6 sedangkan di Desa Awang-Awang 48,1 % dari 
seluruh luas Wilayah ( tabel 1 ).
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Sedar.~kan mengenai bukti hak atas tanah, baik beru
pa sertifikat "tau petok/pipil/girik di Relurahan Kauman 
dan Pess '.v/ang-Awang dapat dilihat pada tabel 7

TABEL ?

NO. ! Bukti Hak
Jumlahi

! Kauman

(

! Awang-Awang

1* ! Serti fikat ! 146 ! 51
2. ! P e tok/ f?i r ik/Pipil ! 467 ! 484

t J u m 1 a h ! 613 ! 535

Dilihat dari tabel di atas, maka Kelurahan Kauman bukti 
hak atas tanah berupa sertifikat sebanyak 24 % dan Petok/ 
Girik/Pipil sebanyak 76 sedang di Desa Awang-Awang yang 
sertifikat 9,5 % dan bukti hak berupa Petok/Girik/Pipil se
banyak .90,5 %•

Dengan pemilikan hqte atas di Kelurahan Kauman, maka 
perbandingan antara pemilikan berupa sertifikat dengan pe
milikan berupa petok/girik/pipil, yaitu : 24 % : 76 %s 
maka nampak jelas bahwa pemilikan yang berupa petofc D le
bih tinggi 52 %• Dan ketinggian perbedaan tersebut disebab- 
kan berbagai faktor yang menentukan, antara lain :
a) Bahwa masyarakat di Kelurahan Kauman ditinjau dari jenis
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mata pencaharian ( tabel ), di mana pendapatan masya- 
rakat melalui jasa lainnya ( tukang kayu, tukang batu, 
penjahit, sopir/pengemudi dan lain sebagainya ) sebanyak 
1M+ orang ( 38 % ), rata-rata penghasilan tiap hari yang 
diperoleh sebesar Rp. 1.500,“ yang mana uang senilai itu 
hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dengan menu yang 
sangat sederhana. Dan kalau ditinjau dari segi pendi- 
dikan, masyarakat Kelurahan Kauman dari yang Tidak Tamat 
Sekolah sampai dengan yang Tamat Sekolah Dasar/Sederajat 
sebanyak 1.100 orang - 67,6 % ( tabel 5 ), maka dapat 
dinakluni apabila pemikiran orang-orang tersebut menge
nai pensertif^katan tanah yang sebenarnya sangat penting 
bagi bukti pemilikan h&k atas tanahnya, tetapi dalam hal 
ini banyak yang diabaikan. Namun demikian dari me.reka- 
itu ada ,juga yang berusaha untuk mensertifikatkan tanah
nya, yaitu bagi mereka yang bermaicsud untuk memperoleh 
kredit dengan jaminan sertifikat. dari tanahnya tadi*

b) Dari masyarakat Desa Awang-Av/ang, ditinjau dari jenis 
mata pencahariannya antara lain terdiri dari :
- petani penggarap sebanyak 116 orang ( 20,7 % ) ; 

jasa lainnya ( tukang kayu, tukang batu, penja&it, 
sopir/pcngemudi, kuli pasir dan lain sebagainya) se
banyak 178 orang ( 31,8 # ).

Sedangkan di sini kalau ditinjau dari segi pendidikan, 
masyarat Desa Awang-Av/ang dari yang Tidak Tamat Sekolah 
sampai dengan Tamat Sekolah Dasar/. Sederajat sebanyak
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2.112 orang ; 1 5 %  )•
Setolah melihat uraian tersebut, maka faktor penye- 

bab perbedaan pensertifikatan tanah lebih tinggi di Kelu - 
rahan Kauman apabila dibandingkan dengan Desa Awang-Awang, 
hal itu dikarenakan Kelurahan Kauman mata pencaharian ma- 
syarakatnya r^bagai pedagang dan berindustri sebesar 177 
or eng ( 47 % ), sedang di Desa Awang-Awang hanya 25 orang 
( % ). T)i nana sebagai tam-bahan modal berdagang dan 
berindustri, mereka berusaha memperoleh Kredit Bank dengan 
jaminan sertifikat sebagai bukti hak mili atas tanahnya* 

Kemudian dari tabel 7, dihuhungkan dengan pelaksa- 
naan Jual-B'eli T^nah di Wilayah Kelurahan Kauman dan Desa 
Awang-Awang pada pereode tahun 1980 sampai dengan akhir bu- 
lan Agustus 1986, terjadi transaksi seperti pada tabel 8.

TABEL 8

55

No. ! T a h u n J u m 1 a h
K a u m a n ! Awang-•Awang

; i PPAT J Diam-diam! PPAT ! Diam-diam

•1 . ! 1980 ! 4 ! 3 ! 2 ! 3
2. ! 1981 ! 6 ! 2 ! 1 ! 2
3* ! 1982 ! 3 ! 1 ! 3 ! 5
4- ! 1983- 1 • « 1 ! 1
5- ! 1984 ! 5 ! 2 ! 1 5 3
6. ! 1985 ! 3 ! 1 ! *,s ! 2
r~‘(• ! ^urtur 1 c'36 ! 4 1 2 ! 1 ! 2
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! J u i l a h  ! 26 ! 11 ! 12 ! 18

Dilihat dari tabel di atas, jelas bahwa selama pereode ta
bus 1980 sampai dengan bulan Agustus 1986 masih banyak ter- 
jadi transaksi jual-beli tanah yang, dilakukan tidak di ha- 
dapan dan oleh PPAT ( pasal 19 PP 10/1961 )9 melainkan de
ngan cara diam-diam, yaitu dengan perbandingan sebagai be
rikut :

a. Di kelurahan Kauman selama 7 (tujuh) tahun, transaksi 
jual-beli tanah yang dengan akta PPAT sebanyak 26 kali 
( 70,2 % ), spdans yang dengan diam-diam 11 ( sobala>s ) 
kali ( 29,8 % ). 

b* Pada Pesa Awang-Awang selama 7 (tujuh) tahun, terjadi 
transaksi jual-beli tanah di hadapan dan oleh PPAT se
banyak 12 kali ( 4-0 % ), sedangkan yang secara diam- 
diam 18 kali ( 60 % )»

Dengan praktek pelaksanaan jual-beli tanah seperti 
tersebut di atas akan menjadi permasalahan bagi PP 10/1.961* 
Di mana pada pasal 19 PP 10/1961, disebutkan ; setiap pe~ 
mindahan hak atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam 
uang dengan hale atas tanah sebagai tanggungan harus dibuk- 
tikan dengan suatu akta yang dibuat: oleh dan di hadapan pe- 
jabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ( selanjutnya da
lam peraturan ini disebut ; Penjabat )* Akta tersebut 
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria*
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Selanjutnya menurut pasal 3 dan 5 PP 10/1961, yang 
dapat diangkat sebagai Penjabat (yakni PPAT), adalah :

a* notari ;
b. pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan De- 

partemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan 
yang cukup tentang peraturan-peraturan* Pendaftaran ta
nah dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan 
dengan persoalan peralihan hak atas tanah ; 

c* para Pegawai Pamong Praja yang pernah melakukan tugas 
seorang pejabat ;

d. orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang dia- - 
dakan oleh Menteri Agraria*

Selain itu selama untuk suatu Kecamatan belum diangkat se
orang pejabat, maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan atau 
yang ^etingkat dengan itu, karena jabatannya menjadi peja- 
bat sementara dari Kecamatan itu.

Adapun diketahuinya bahwa jual-beli tanah dilaksa- 
nakan secara diam-diam itu adalah sebagai berikut :

1. tanah sebagai obyek jual-beli yang bukti haknya belum 
dibukukan/berserti Tikat, kemudian dijual kepada pembeli 
hanya diterima demikian saja dengan penyerahan petok D/ 
pipil/giriknya atas nama penjual. Dalam -praktek yang 
demikian senrnja tidak melalui Kepala Desa* Akhirnya 
baru pada saat Perangkat Desa mengadakan penarikan pa- 
jak tanah ( IPEDA ) sesuai dengan naraa-nama yang ter
dapat pada regiter ( leter C ) ternyata pemilik tanah
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semula sudah dialihkan kepada orang lain ( dijual ). De
ngan diketahuinya hal tersebut, jelaslah bahwa telah 
terjadi peralihan hak secara diam-diam :

2. pembeli dalam pengurusan/peralihan hak dari nama yang 
tercantum pada petuk D semula kepadanya, secara langsung 
akhirnya diketahui Perangkat Desa/Kelurahan, mengingat 
setiap perubahan nama harus melalui Kelurahan/Desa*

Dari transaksi .jual-beli tanah yang dilakukan "secara
diam-diajn tersebut, faktor penyebabnya adalah sebagai b-eri-
kut :
a. adanya hubungan yang dekat antara penjual dan pembeli, ■ 

raisalnya r dari unsur keluagga teman dekat.y dan masih 
tingginya budaya saling mempercayai pada masyarakat ;

b. penjual dan pembeli sebenarnya sudah mengetahui sebagai 
mana cara-cara jual-beli tanah seharusnya dilaksanakan 
sesuai dengan TJTJPA, tetapi pada pelaksanaannya, nereka 
melakukan secara diam-diam. Hal itu tidak lain karena 
faktor beaya, yaitu pembayaran administrasi jual-beli ;

c* berdasarkan pengalaman pada umutanya di dalam, pelaksa - 
naan jual-beli tanah menurut UUPA dengan PP 1.0/1961 itu 
sering terjadi prosedur yang, berbelit-belit, sehingga 
memakan waktu lebih lama dari pada ketentuan yang ada*

2* Permasalahan yang Timbul dari Praktek Jual-Beli tanah 
dan Cara Penyeleseiangsra

Permasalahan yang timbul dari praktek jual-beli ta- .
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nah yang dilakukan secara diam-diam seperti tersebut di a- 
atas, antara lain akan diuraikan seperti di bawah ini :

a* Obyek jua3pbeli yang beraeal dari hibah sebenar- 
nya menurut ketentuan yang berlaku ( pasal 19 PP 10/1,961 ) 
harus dilakukan oleh dan di hadapan PPAT, tetapi penjual 
di sini telah menganggap sebagai pemiliknya ( seperti hu - 
kura adat ) dan bebas menjualnya. Pada hal penjual di sini 
dalam bertindak seharusnya atas dasar kuasa dari pemberi 
hibah atau tiilaksanakan denagan Akta Hibah ( PPAT )* De
ngan keadaan tersebut, 'maka jual-beli itu dianggap batal 
demi hukum*

b* Tanah pertanian yang diperjual-belxkan dengan ca
ra pemetakan dari luas yang ada, yaitu tanah yang semula 
luasnya 2 ha, kemudian dijual sebagian (antara 0,5 - 1 ka)* 
Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 9 (1) TO 56/ 
1960* Pada hal menurut ketentuan dari peraturan tersebut a- 
dalah suatu larangan terhadap sipenjual untuk mengurangi 
luas tanah tertanian yang ada tadi ( batas minimum tanah - 
pertanian ). Dalam hal yang, demikian, dikenakan ancaman 
pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 10*000,- 
( pasal 11 ayat \ UTT 56/1960 ), dan sipembeli diwajibkan un- 
tuk memindahkan tanah yang dibeli tadi kepada pihak lain*

c *  A danya  b e r b a g a i  p e n d a p a t  d a la m  m a s y a r a k a t  t e r h a 

d a p  j u a l - b e l i  t a n a h  y a n g  d i l a k u k a n  m e n u r u t  UUPA dan  j u a l -  

b e l i  s e c a r a  d ia m -d ia m  d i a n g g a p  t i d a k  a d a  p e r b e d a a n  m e n g e n a i  

k e a b e a h a n n y a  d a r i  p a d a  j u a l - b e l i n y a .  Namun h a l  i n i  o l e h  k e -
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tentuan UUPA dan PP 10/1961, adalah tidak dibenarkan, ka
rena berdasarkan pada pasal 19 PP 10/l96l» bahwa setiap 
pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu ak
ta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.

Tetapi pada kenyataannya jual-beli tanah secara diam 
diam ini dalam raasyarakat tetap saja dilakukan, hal terse
but karena faktor ikut-ikutan yang pernah dilakukan oleh 
masyarakat sekitarnya, bahwa jual-beli yang dilakukan itu 
sudah dianggap baik/benar ( sebagaimana praktek jual- beli 
tanah seperti Hukum Adat ). Permasalahan itu baru diketahui 
dan dirasakan oleh sipembeli yang ingin mendaftarkan haknya 
agar memperoleh sertifikat, dan akhirnya ditolak oleh KKPT.

Cara Penyelesaiannya

Bahv/a pada uraian penyelesaian masalah di cini, ada
lah suatu jalan keluar dari ketiga permasalahan tersebut di 
atas tadi, yang masing-nasing saya pertanggung jav/abkan se
bagai berikut :
a* Bahwa jual-beli tanah yang berasal dari hibah yang seha- 

rusnya menurut pasal 19 PP 10/1961 harus dibuktikan de
ngan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT, dengan 
suatu ijin pemindahan hak itu menurut ketentuan PMA No- 
mor 10 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian ijin 
hak atas tanah yang disederhanakan pada Peraturan. Menda- 
gri No. SK 59/DDA/T'ahun 1970* Yang intinya pada PMA No. 
14 Tahun 1961 pada pasal 2 dan 3 ditentukan sebagai '
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berikut r
- pemindahan hak atas tanah diperlukan suatu ijin dari 

pemberi ijin, yaitu PPAT ;
- sebelum dipsroleh ijin, maka peirlndchan hak tersebut 

tidak akan didaftar oleh KKPT yang bursangkutan ;
- ijin pemindahan hak atas tanah uiminta oleh ''ang ber- 

kepentingan secara tertulis dengan bi-ntuan FFAT.
b. Bahwa dari tanah pertanian yang dljuel dengan sebagian 

( yaitu kurang dari 2 ha ) di dalam waktu 1 (satu) ta~ 
hun sipembeli semula wajib menunjuk calah seorang pern - 
beli baru untuk dialihkan semuanya, kalau dialihkan se- 
muanya kepada lebih dari seorang, maka mereka yang mene- 
rima itu harus sudah memiliki tanah pertanian paling se 
dikit - minimum 2 ha» 

c# Dalam hal terjadi penolakan pendaftaran oleh KKPT menge- 
nai jual-beli tanah yang dilakukan dengan diam-diam, ma
ka untuk penyelesaian tanah tersebut agar memperoleh ser 
tifikat, hendaknya sipembeli menghadap pada PPAT beserta 
saksi, yaitu Kepala Kelurahan/Desa dan .seoranr Anggota 
Pamong Desa ( Sekretaris Kelurahan/Desa ) untuk menang- 
gung bahwa tanah itu benar milik pembeli* Demikian pula 
yang harus diserahkan kepada PPAT, yaitu surat keterang- 
an dari KKPT yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu 
belum mempunyai sertifikat* Jika tanah tersebut terletak 
di daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan KKPT, 
maka surat keterangan tersebut dapat di^anti dengan su-
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rat pernyataan dart pemiliknya, yang dikuatkan oleh Ke
pala Kelurahan/Desa dan seorang anggota Pamong Desa da— 
ri terapat tanah itu terletak. Sedangkan mengenai prose- 
dur terhadap jual-beli tanah yang belum ada sertifikat- 
nya adalah sebagai berikut :

1. penjual mengisi formulir surat pernyataan, dan fcrmulir 
keterangan, yang keduanya dilakukan oleh Kepala Desa 
dan Camat ;

2. formulir tersebut disertai dengan bahcn-bahan pembukti
an dari tanah yang dijual ( misalnya : surat segel ka- 
lau jual-beli sebelum tahun 1961 ) ;

3. membayar beaya balik nama ( formulir A ) u^ri y-anjar 
sertfikat termasuk beaya ukfur ;

4. setelah itu dibuat akta jual-beli ( Akta Penjabat ) dan 
penjabat rr.err.bantu j'enerima hak, r.cnri-r. '̂crnuiir permo- 
hona?. i.jir. suljl*. c..

62>
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BAB VT 
P E N H T U P

1• Kesimpulan

Setelah saya uraikan beberapa masalah yang berkaltan 
dengan praktek jual-beli tanah, dengan mengkaitkan peratur* 
an-peraturan yang berlaku sebagai hukum positip, khususnya 
hukum pertanahan, maka dari uraian-uraian bab-bab terdahulu 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. tanah adalah merupakan salah satu faktor yang sangat pen- 

ting bagi kehidupan manusia, karena dalam kehidupannya 
pasti memerlukan tanah sebagai pemenuh kebutuhannya, ba
ik sebagai tempat tinggal, tempat bercocok tanara, maupun 
usaha lainnya di dalam manusia memenuhi kebutuhan akan. 
sandang, pangan, dan papan bahkan matipun manusia masih 
memerlukan sebidang tanah ;

b. jual-beli tanah sebelum dan sejak berlakunya UUPA adalah 
berbeda, Sebelum berlakunya UUPA,■berlaku dualisme dalam 
hukum pertanahan, yaitu hukum pertanahan yang dikuasai 
oleh hukum adat, dan yang dikuasai hukum pertanahan ba~ 
rat ( B.W.)* Oleh karena itu, maka terjadi dua pengerti- 
an jual-beli tanah, yaitu pengertian jual-beli tanah me
nurut hukum adat dan pengertian jual-beli tanah menurut 
B'.W.. Dan sejak berlaku UUPA, maka dualisme hukum perta
nahan dihapus dan berdasarkan pasal 5 UU 5/1960, UUPA 
masih tetap bersandar pada hukum adat ( yang telah di -

6?
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saneer ). Dan berdasarkan pasal 5 UUPA 5/1961, jual-be 
li tanah harus dibuat. oleh dan di hadapan PPAT ; 

c# subyek hukum dalam Hukum Agraria Administratis lama me
ngenai pemilikan tanah, khususnya tanah dengan hak ei- 
gendom, setiap orang baik ia Warga Negara Indonesia/A~ 
sing dapat mempunyai hak milik ( eigendom ) atas tanah, 
Demikian pula subyek hukum yang berupa Badan Hukum, ba
ik Badan Hukum Indonesia/Asing pun bisa memiliki tanah 
dengan hak eigendom, Sedang. menurut UU 5/1960 yang da- 
pat mempunyai hak milik atae tanah ditentukan hanya War-- 
ga Negara Indonesia dan tidak berkewarga negaraan. rang- 
kap tantanpa membedakan keturunan asing atau aseli, Dart 
untuk subyek hukum yang berupa Badan Hukum, pada asasnya 
tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, dan apabila 
ada Hadan Hukum yang mempunyai hak milik atas tanah, hak 
tersebut adalah merupakan perkecualian - yaitu dengan 
persyaratan-persyaratan tertentu ( PP 38/1963 )• 

d# untuk tanah pertanian, oleh UU 5/1960 ditetapkan luas 
maksimum dan luas minimum pemilikan dan penguasaan tanah. 
pertanian, dan diklasifikasikan menurut kepadatan pendu- 
dukfUndand-Undang Nomor 56 Prp. Tahun I960), sedang perr- 
aturan Agraria lama tidak menetapkan demikian ; 

e# berdasarkan pasal 19 ayat 1 UU 5/1960 di seluruh Wila - 
yah Pepublik Indonesia diadakan pendaftaran tanah, dan 
pendaftaran tanah tersebut bersifat rechts kadaster, ya
itu menjamin kepastian hukum ;
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f. setelah saya meng^dakan study lapangan mengenai praktek 
jual-beli tanah dl Kelurahan Kauman dan Desa AWang-A - 
wang Kecamatan Ho jo sari, maka masih banyak saya temni 
lafialah-aasalah yang tidak sesuai/menyimpang dari pad* 
ketenruan HTTP A > balk itu mengenai bukti hak atas tanah.- 
nya yang sebagian feesar belum di datftarkan agar mmpe - 
roleh sertifikatr maupun jual-belinya yang tidak dl la— 
kukan di hadapan dan oleh PPAT - melainkan dl lakukan 
secara diam-diam dan sebagai bukti telah ter jadi juail — 
beli di antara mereka adalah sehelai kertas yang di - 
tempeli neterai/segelr bahkan tidak jarang jual-beli 
di lakukan secara lisan* Hal tersebut tentu saja nantl— 
nya akan menimbulkam beberapa permasalahan*

2* S a r a m
Setelah saya mempelajari tentang prosedur dan per ~ 

syaratan-persyaratan untuk syahnya suatu jmal-feeli hak mi" 
lik atas tanah* maka dengan ini saya akan .ut.veiujrsikan bt-- 
berapa saran kepada pibak penjual, pembeli maupun kepada 
pifeak-pihak yang berkepentingan dengan z l : ralab jual-beli 
tanah. Hal ini tidak lain deni kepentingso. 
terutai/u. uutufc tiGkunjang eukser/nys ~ e n . t ^ r : c :  Negara 
kita*

Adapun beberapa saran saya adalah sebagai berikut t 

a* karena masih banyaknya anggpta masyarakat, kharusnya 
di Keluraban Kauman dan Desa Awang-Awang Kecaaatain Ko - 
josari yang belum. mengerti tentang arti penting dan
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&
amannya suatu jual-beli itu di laksanakan menurut tata 
cara dan. prosedur pembelian tanah sebagaimana yang di — 
atur menurut TOPA* maka untuk itu perlu adanya suatu 
perdngkatan dari semua unsur yang terl â 't dengan pelak- 
sanaan peraturan-peraturan tentang tanah (UUPA)antara 
lain :
a*l* dalam segi Perangkat/Aparat Kelurahan/Eesa untuk

mendapatkan penataran mengei.c: . l  rr. l.urai:-\, z raturan 
pertanahan (khususnya masalah jual-beli tanah) ; 

a.?* dari segi adninistrasi, baik di Kantor Kecamatan 
aaupun di Kelurahan/Desa perlu dilaksanakan tertip 
adainictrasi ; antara jain : uanya :
- buku register permohonan ijin/mendapatkan perali- 

han hak ;
- buku expedisi ;
- buku register akta tanah*

Eilamaaa perlu para Penjabat dari FPAT/KKJ T turum keba - 
wah (turba) untuk melakukan penyuluhan hukum secara kon- 
tinu tentang TO 5/1960 dan PP 10/1961* Hal ini saya ke - 
mukakan mengingat pelanggaran/penyimrangan terjadi di 
karenakan yang bersangkutaja sebagian be.-jr belun n,en£er- 
ti/kurang jelasnya pe.ngetahuan mereka tentang peraturan 
tersebut ;
agar diusahakan penyederhanaan prosedur/tata ca£a dan 
persyaratJtfi pembelian tanah yang lebih rraktis, cepat 
dan dengan beaya yang murah.*
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Demikian kesimpulan dan saran yang, saya uraikan di 
dalam Skripsi init senoga memlbawa manfaat bagi senxoa yang 
berkepentingan dengan masalah transaksi jual-beli tanaiu
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