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rikan dorongan kepada saya untuk segera menyelesai- 
kan skripsi ini;

6. Bapak A. Kohar, S.H. (Notaris dan PPAT di Surabaya) 
yang eudi memberikan penjelasan kepada saya dalam 
rangka penyelesaian skripsi ini;

7. Seluruh teman-teman kuliah, sahabst-sahabat sert;. 
pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per- 
satu di dalam skripsi ini.
Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada ka-

0

kak-kakakku maupun adik-adikku atas bantuan yang telah di- 
berikan hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya mudah-mudahan skripsi ini akan bermanfaat 
bagi masyarakat,

Amien*

Surabaya, Pebruari 1987 

Penulis
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P E N D A H U L U A H

1. P^rmasalahan : Latar Belakana dan Rumusann.va
Kebutuhan manusia akan tanah merupakan kebutuhan 

pokok atau kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dalam 
kehidupannya. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami kare 
na hanya di atas sebidang tanah manusia dapat mendirikan 
perumahan untuk keperluan tempat tinggalnya, memenuhi ke
butuhan makan sehari-hari, bahkan untu keperluan pemaka- 
mannya setelah meninggal dunia.

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan ke- 
hidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya terutama masih 
bercorak agraris, maka tanah sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memba- 
ngun masyarakat yang adil dan makmur*L. Bagi sebagaian ma- 
eyarakat Indonesia, tanah merupakan eatu-satunya sumber 
untuk mencari nafkah dalam hidupnya.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang- 
undang No. 5 Tb. I960 (untuk selanjutnya disebut UUPA) 
bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, dan 
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dalam wiiayah Republik Indonesia adalah hubungan

BAB I

^Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Hlmpunan 
Peraturan-peraturaii Hukum Tanah. Jambatan, Jakarta, 1986,
K7T.

l
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yang bersifat abadi, maka atas dasar ketentuan dalam pasal 
33 ayat 3 Undang-undang Dasar 19^5 bahwa Negara adalah or- 
ganisasi kekuasaan seluruh rakyat, Negara diberi wewenang 
untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengguna- 
an, persediaan dan memelihara bumi, air dan ruang 
angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum an- 
tara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum an- 
tara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa .
Hak milik atas tanah yang merupakan salah satu hak- 

hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA, maka jika bermak- 
eud memindahkan haknya, perjanjiannyaharus dibuktikan de
ngan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat 
yang berwenang.. Hal ini dapat kita ketahui dari ketentuan 
pasal 19 PP No* 10 Th. 1961 yang menyatakan :

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 (selanjutnya dalam Peraturan Pe- 
merintah ini disebut : Pejabat).
Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agra
ria .

Pejabat yang dimaksud pasal 19 PP No. 10 Th. I96I 
tersebut di atas adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Yang dapat diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah me-

3Jjbld.. h. 162.
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nurut ketentuan yang terdapat da lam pasai 3 ayat 1 Peratur- 
an Menteri Agraria No. 10 Th. 1961 adalah :

a. notaris;
b. pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan 

Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengeta- 
huan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaf- 
taran tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang 
berscngkutan dengan persoalan peralihan hak atas ta
nah;

c. para pegawai pamong praja yang pernah meiakukan tu- 
gas seorang pejabat;

d. orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang 
diadakan oleh Menteri Agraria .
Dengan demikian, setiap perjanjian yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan euatu 
akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT, karena kalau ti
dak, maka akan dianggap tidak sah.

h ^  ...

Meskipun UUPA dan peraturan pelaksanaannya sudah 
berjalan selama bertahun-tahun, tetapi di masyarakat kita 
masih sering terjadi kasus jual beli yang tidak dilakukan 
oleh dan di hadapan PPAT, yaitu hanya dengan mempergunakan 
surat segel yang dikuatkan oleh kepala desa setempat, tanpa 
dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli oleh dan di ha
dapan PPAT. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentu
an pasal 19 PP No. 10 Th. 1961 dan tujuan yang ingin dica- 
pai UUPA, yaitu :

a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria 
nasional;

b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan

3

14 jbid., h. 190
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kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c. meletakkan dasar-daear untuk memberikan kepastian

hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat sein
erruhnya .

Masih sering terjadinya kasus jual beli tanah tanpa 
melalui PPAT yang dilakukan masyarakat karena adanya 'sebab 
yaitu :

a* kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh warga ma
syarakat mengenai masalah pertanahan;

b. adanya tradisi dari masyarakat kita terdahulu bahwa 
untuk melakukan jual beli tanah cukup dilakukan ha- 
nya dengan dibawah tangan, atau kalau perlu disak- 
sikan oleh kepala adat/desa setempat; 

c* keawaman masyarakat mengenai PPAT;
d. ketidak mengertian masyarakat tentang fungsi PPAT;
e. di daerah-daerah tertentu, jauhnya tempat PPAT dan 

sulitnya transportasi menyebabkan sulit untuk mela.- 
kukan jual beli tanah di hadapan PPAT;

f. adanya anggapan dari masyarakat, dan memang sering 
dialami mengenai biaya administra6i/prosentase pem- 
buatan akta jual beli tanahnya. Hal ini seperti 
yang pernah dikemukakan oleh Soedalhar :n . . . . 
karena aaanya pungutan biaya yang tidak sesuai de-

$Ibid.. h. 27.
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ngan ketentuan peraturan yang semestinya (yang >hal 
hal ini sudah bukan merupakan rahasia lagi)nt>,
Dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat, kalau 

terjadi 6engketa masalah tanah yang jual belinya dilakukan 
tanpa melalui PPAT, Mahkamah Agung dalam menjatuhkan kepu- 
tusannya suatu waktu mengesaftkan jual beli tersebut, teta- 
pi pada lain waktu memutuskan bahwa jual beli yang demiki- 
an itu adalah tidak sah atau batal. Contoh dari keputusan 
Mahkamah Agung yang mengesahkan jual beli tanah yang dila
kukan tanpa melalui PPAT, misalnya keputusan Mahkamah A- 
gung tanggal 15 April 1972 No. 1211 K/Sip/1971 yang membe- 
narkan jual beli sebidang sawah yang terjadi pada tahun 
19b6, yang memakai akta berupa surat segel yang disaksikan 
oleh kepala desa.

Kalau kita perhatikan ketentuan yang terdapat pada 
pasal 43 dan pasal 44 ayat 1 PP No. 10 Th. 1961, maka ke
putusan Mahkamah Agung tersebut di atas terdapat kejang- 
galan-kejanggalannya, karena :

a. pasal 43 PP No. 10 Th. 1961 menentukan bahwa siapa 
eaja dilarang membuat akta jual beli tanah, jika 
tidak ditunjuk oleh Menteri Agraria;

b. pasal 44 ayat 1 PP No. 10 Th. 1961 melarang kepala

5

Soedalhar, Analisa dan Evaluasl Mengenai Pelakea- 
paan PUPA Ditinlau Khusus Dari Segi- Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, 1980, h. 3;
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desa menguatkan perjanjian akta jual bell tanah
yang tidak dibuat oleh PPAT.
Dari ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka 

tampak keputusan Mahkamah Agung tersebut kurang memperha- 
tikan ketentuan yang ada, yaitu PP No. 10 Th. 196I yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPA, karena menurut 
peraturan yang beriaku, pembuatan akta jual beli tanah ha- 
nya boleh dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 
Agraria, yaitu PPAT. Selain itu, kepala desa juga dilarang 
menguatkan perjanjian jual beli tanah yang aktanya tidak 
dibuat oleh PPAT, tetapi oleh l̂ iahkamah Agung jual beli 
tersebut masih tetap saja dianggap sah. Padahal jual beli 
tanah dilakukan setelah UUPA dan PP No. 10 Th. 1961 sudah 
beriaku selama beberapa tahun. Jadi, dapat dikatakan bahwa 
keputusan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak sesuai de
ngan ketentuan pasal i+3 pasal kk ayat 1 PP No. 10 Th. 
1961. \

Bertitik tolak dari uraian tersebut di ata6, maka 
dengan keterbatasan kemampuan yang ada pada eaya, 6aya 
mencoba membahas masalah tersebut dalam skripai eaya yang 
berjudul "Jual Beli Tanah Hak Milik T&npa Melalui PPAT”. 
Adapun beberapa permasalahan yang dapat saya kemukakan un
tuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini adalah se- 
bagai berikut :

a. apakah jual beli yang dilakukan tanpa melalui PPAT

b
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merupakan jual beli yang sah?;
b. sejauh manakah perlindungan hukum terhadap jual be

li yang dilakukan seperti yang dimaksudkan pada ad, 
a tersebut di atasv.

2* Penjelasan Judul
Dalam skripsi saya yang berjudul "Jual Beli Tanah 

Hak Milik Tanpa Melalui PPAT", yang saya maksudkan dengan:
a. jual beli adalah pemindahan hak, dimana pihak yang 

satu menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang . 
lain membayar harga yang telah ditentukan;

b. tanah adalah permukaan bumi. atau lapisan bumi yang 
paling ata6;

c. hak milik adalah nak turun temurun, terkuat, dan 
terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atau badan
hUKUin ;

7d. tanpa adalah dapat diartikan tidak dengan';
Q

e. melalui adalah dapat diartikan melewati ;
f. PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta 

perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 19 PP No. 
10 Th, 1961.
Berdasarkan pengertian kata demi kata tersebut di

7

nPoerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai- 
pustaka,Jakarta, 1986, h. 107*

6Ibid.. h. 555.
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atas, maka yang saya maksudkan jual beli tanah hak milik 
tanpa melalui PPAT adalah pemindahan hak miiiK atas tanah, 
dimana pihak yang satu menyerahkan hak milik atas tanah 
yang dimilikinya, sedang pihak yang lain membayar harga 
yang telah ditentukan tanpa melalui prosedur sebagaimana 
yang ditentukan pada pasal 19 PP Wo. 10 Th. 1961.

3. Alasan Pemilihan Judul
Di dalam negara yang sedang berkembang dan memba- 

ngun seperti Indonesia, masalah tanah merupakan masalah 
yang sangat peka mengingat hubungan manusia yang tidak 
dapat dipisahkan dengan tanah dan juga karena semakin su- 
litnya orang mencari tanah, yang disebabkan bertambahnya 
jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahun mengalami pe- 
ningkatan, sedang luas tanah yang tersedia tidak mengalami 
p'eriitfgkatan .g.tau tetap.

Tidak adanya kepastian hukum dan kepastian hak me
ngenai jual beli tanah hak milik tanpa melalui PPAT yang 
sering mengakibatkan terjadinya sengketa mengenai masalah 
tanah sebagaimana yang telah saya kemukakan dalam latar 
belakang dalam penulisan skripsi ini, maka saya tertarik 
untuk membahas masalah jual beli tanah yang tidak melalui 
prosedur yang seharusnya ini, yaitu tanpa dilakukan oleh 
dan di hadapan PPAT# dalam skripsi saya yang berjudul "Ju
al Beli Tanah Hak Milik Tanpa Melalui PPAT".

8
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/+. Tujuan Penulisan
Dengan sedikit bekal pengetahuan yang saya railiki, 

balk yang saya peroleh dari hasil-hasil perkuliahan pada 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga 6elama ini, maupun 
yang saya peroleh melalui bacaan-bacaan yang berupa lite- 
ratur ataupun hasil studi lapangan, maka ada dua tujuan 
yang hendak saya capai dalam penulisan ini, yaitu yang si- 
fatnya objektif dan subjektif,

Objektif, yaitu untuk mencapai salah satu persya- 
ratan akademis yang harus dipenuhi oleh 6etiap mahasiwa 
untuk mencapai gelar kesarjanaannya, dari bagi saya penu
lisan ini untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar 
sarjana hukum.

Subjektif, yaitu turut menyumbangkan pikiran yang 
dapat bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi dalam masyarakat*

5. Metodologi
Sesuai dengan judul skripsi ini dan materi yang a- 

kan dibahas, maka penulisan ini disamping bersifat teori- 
tis juga bersifat praktis, artinya selain berdasarkan te- 
ori juga pada kenyataan yang ada dalam praktek.
a. Pendekatan ma6alah

Di dalam membahas pokok permasalahan pada skripBi 
ini, saya mempergunakan metode deskriptif-analisis, yaitu 
suatu metode yang mengemukakan data atau fakta yang diper-
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oleh dari kepustakaan dan dari lapangan, kemudian aata ter
sebut dianalisis dan disimpulkan,
b, Sumber data :

1. penelitian kepustakaan, yaitu saya mempelajari 
literatur dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

2. penelitian lapangan, yaitu dengan mengadakan wa- 
wancara langsung dengan petugas atau pejabat yang 
berhubungan langsung dengan permasalahan dalam 
skripsi ini.

c, Prosedur pengumpulan data
Melalui penelitian-penelitian, baik penelitian ke

pustakaan maupun melalui penelitian lapangan, kemudian se- 
mua data dikumpulkan dan dibahas untuk menyusun penulisan 
skripsi ini.
d, Anaiisa data

Di dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, 
saya mempergunakan metode inauksi, karena permasalahan ter
sebut sudah sering terjadi di dalam masyarakat, maka dalam 
hal ini saya memulainya penelitian di lapangan, membaca 
literatur-literatur untuk memperoleh gambaran yang umum.

6. Pertanggungjawaban Sistematika
Untuk menggambarkan kesBluruhan iel skripsi ini, di 

bawah ini saya mencantumkan sistematika pembahasan yang 
tersusun dari Bab I sampai Bab V yang saling berkaitan an-

10
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tara bab yang satu dengan bab yang lainnya.
Pendahuluan saya letakkan pada Bab I, karena di da

lam pendahuluan dijelaskan mengenai penulisan skripsi ini 
secara umum sehingga pembaca mengerti permasalahan yang a- 
kan saya bahas.

Tinjauan umum tentang ha* milik atas tanah saya le- 
taKkan pada Bab II, Karena yang menjadi objek jual beli 
dalam penulisan skripsi ini adalah tanah milik, eehingga 
sebelum membahas masalah jual beli tanahnya sendiri, seba- 
iknya dibahas terlebih dahulu mengenai hak milik atas ta
nah.

Peralihan hak milik atas tanah saya letakkan pada 
Bab III, karena skripsi ini membahas mengenai permasalahan►
jual beli tanah tanpa melalui PPAT, antara lain mengenai 
jual beli tanahnya dan saat peralihan hak atas tanah kepa- 
da pembeli.

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli ta
nah tanpa melalui PPAT saya letakkan pada Bab IV, karena 
kalau jual beli sudah dilakukan, ternyata tidak ada per
lindungan hukum 6ama sekali, maka berarti hanya melakukan 
perbuatan yang sia-sia.

Kesimpulan dan saran saya letakkan dalam Bab V, ka
rena bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan 
skripsi ini. Kesimpulan yang saya kemkkakan dalam bab ini 
saya ambil dari bab-bab sebelumnya.
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Dalam susunan pertanggungjawaban sistematika seba
gaimana tersebut di atas, tampak bahwa uraian pada bab se- 
belumnya itu merupakan landaean di dalam menguraikan bab- 
bab berikutnya. Penyusunan yang demikian ini dimaksudkan 
untuk mempermudah dan memahami permasalahan, tercapainya 
keruntutan pemikiran, serta ketepatan penulisan, sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan sis- 
tematis atas permasalahan yang dibahas.

M  1
PERPUSTAKAAN 

'UNiVEHSITAS A lR LA N G G A
s u r a b a y  a
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TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH

1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah
Bagi masyarakat Indonesia, hak milik atas tanah bu- 

kan merupakan suatu hal yang baru dan asing, karena tanah 
dengan kedudukan hak milik sejak dahulu sudah dikenal di 
mana-mana dalam masyarakat kita. Akan tetapi, jika ditanya- 
kan apakah yang dimaksud dengan tanah hak milik, tentu su- 
lit atau sedikit sekali yang dapat menjawab dengan tepat.

Dalam UUPA, hak milik atas tanah diatur dalam bagian 
tersendiri, yaitu pada Bab II Bagian III. Pasal-pasal yang 
mengaturnya yaitu mulai dari pasal 20 sampai pasal 27. Ke~ 
tehtuan lebih lanjut mengenai hak milik, menurut pasal 50 
ayat 1 UUPA diatur dengan undang-undang. Namun sampai saat 
ini belum ada undangr-undang yang khusus mengatur mengenai 
hak milik.

Apabila kita perhatikan ketentuan yang terdapat da
lam pasal 20 ayat 1 UUPA, maka yang dimaksud dengan hak mi- 
likmatas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, dan ter- 
penuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengi- 
ngat ketentuan pasal 6. Dari ketentuan tersebut di atas, 
dan dihubungkan dengan pasal 21 ayat 2 UUPA yang menyatakan 
bahwa Pemerintah dapat menentukan badan-badan yang dapat 
mempunyai hak milik atas tanah dan syarat-syaratnya, maka 
menurut pendapat saya, yang dimaksud hak milik atas tanah 

adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat

BAB XI

1?
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dipunyai oleh orang atau badan hukum yang ditetapkan oleh 
Peraerintah dan syarat-syaratnya, serta harus mempunyai 
fungsi sosial*

Kalau kita perhatikan secara seksama ketentuan ter
sebut di atas, maka dapat kita ketahui,bahwa hak milik mem
punyai sifat yang khusus, yaitu : turun.temurun, terkuat, 
dan terpenuh. Turun temurun mengandung pengertian bahwa 
hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama peme- 
gang hak masih hidup saja, tetapi dapat diteruskan oleh 
ahli warisnya apabila pemegang hak milik meninggal dunia. 
Dengan demikiam, hak milik atas tanah tetap ada walaupun 
pemegang haknya sudah berlainan, atau dapat dikatakan bah
wa hak milik atas tanah itu waktunya tidak terbatas.

Sifat terkuat dan terpenuh yang dipunyai hak milik 
menurut penjelasan umum UUPA adalah untuk membedakan dengan 
hak-hak atas tanah yang lainnya, seperti hak guna usaha dan 
hak guna bangunan. Menurut pendapat saya, tidak hanya sifat 
terkuat dan terpenuh itu saja yang membedakan hak milik de
ngan hak-hak atas tanah yang lainnya, tetapi juga sifat tu
run temurun itu sendiri. Dalam hak milik, sifat turun temu- 
runnya tidak dipengaruhi oleh jangka waktu yang tertentu, 
tetapi untuk seterusnya, sedangkan hak guna usaha dan hak 
guna bangunan terbatas sampai pada jangka waktu tertentu* 

Sifat turun temurun pada hak guna usaha dapat kita krtahui 
dari ketentuan pasal 28 ayat 3 UUPA yang menyatakan bahwa 
hak gjma usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak la-

J V
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in. Beralih mempunyai pengertian berpindahnya pemegang hak 
karena pemegang hak meninggal dunia, dan berpindahnya itu 
kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, saya katakan bahwa 
hak guna usaha bersifat turun temurun, Keterbatasan sifat 
turun temurun dalam hak guna usaha adalah dalam penguasaan 
tanah yang dihakinya itu hanya selama 25 tahun, dan kalau 
mungkin dapat diperpanjang lagi dalam jangka 25 tahun, De
ngan demikian, waktu penguasaan tanah dengan hak guna usa
ha itu paling lama 50 tahun. Pada hak guna bangunan, sifat 
turun temurunnya dapat kita ketahui dari pasal 35 ayat 3, 
dan sifat keterbatasannya pada pasal 35 ayat 1 dan 2 UUPA.

Hak milik merupakan hak yang terkuat, karena hak mi
lik merupakan hak yang terdaftar, dan pemegang hak diberi 
tanda bukti hak sehingga mudah dipertahankan terhadap gang- 
guan pihak lain. Selain itu, hak milik merupakan hak yang 
terkuat karena jangka waktunya tidak terbatas.

Sifat terpenuh pada hak milik atas tanah mengandung 
arti bahwa :

a. hak milik memberikan wewenang kepada pemegang hak 
yang paling luas jika dibandingkan dengan hak-hak 
atas tanah yang lain;

b. hak milik dapat merupakan induk daripada hak-hak 
yang lainnya, artinya, seseorang yang mempunyai ta
nah dengan hak milik dapat memberikan tanah tersebut 
kepada pihak lain dengan hak yang kurang dari hak 
milik;

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

' u n i v e r s i t a s  a i r l a n g g a * 
S U R A B A Y A
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c. hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah yang 
lain, karena hak milik merupakan hak yang paling pe- 
nuh, sedangkan hak-hak atas tanah yang lainnya itu 
kurang penuh;

d. dilihat dari peruntukannya, hak milik juga tak ter
batas, karena dapat dipergunakan untuk usaha perta- 
nian atau untuk keperluan membangun gedung, sedang 
hak guna bangunan terbatas untuk mendirikan bangun- . 
an, dan hak guna usaha terbatas hanya untuk usaha

9pertanian saja •

2. Subjek Hak Milik Atas Tanah. Hak. dan Kewa.libannva
Ditinjau dari subjeknya, hak milik merupakan hubung- 

an hukum antara subjek tersebut dengan sebidang tanah ter- 
tentu yang berisikan wewenang dan kewajiban dari subjek itu 
baik yang bersifat umum maupun khusus.

Dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 UUPA dinyatakan bahwa 
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanyalah wargane- 
gara Indonesia dan badan-badan yang ditetapkan oleh Peme- 
rintah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Sesuai dengan azas kebangsaan yang tercantum dalam 
pasal 9 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa hanya warganegara 
Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuh- 
nya dengan bumi, maka hak milik atas tanah itu hanya dapat

^Effendi Peranginangin, Sari Kuliah (I) Hukum_Agra- 
ria I» Jurusan Notariat FH Universitas Indonesia, h. 46.
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dipunyai oleh orang Indonesia yang berkewarganegaraan tung- 
gal. Oleh karena itu, yang berkewarganegaraan rangkap tidak 
boleh memilik tanah, artinya, orang tersebut selain berke- 
bangsaan Indonesia juga berkebangsaan lain. Hal ini diatur 
dalam pasal 21 ayat if UUPA yang menyatakan : ''Selama seseo- 
rang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarga- 
negaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai hak milik dan 
baginya beriaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini"^. Ini 
berarti dalam hubungannya dengan masalah pemilikan tanah, 
seorang warganegara Indonesia yang mempunyai kewarganegara
an rangkap disamakan dengan orang asing.

Apabila ada orang asing memperoleh hak milik atas 
tanah karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta 
karena perkawinan, begitu pula seorang warganegara Indonesia 
yang mempunyai hak milik atas tanah setelah berlakunya UUPA 
kehilangan kewarganegaraannya, diberi kesempatan tetap mem
punyai hak miliknya itu selama satu tahun. Jika dalam waktu 
satu tahun tidak dilepaskan kepada pihak yang memenuhi sya- 
rat sebagai pemegang hak milik atas tanah, maka hak milik 
atas tanah tersebut menjadi hapu6, dan tanahnya dikuasai o- 
leh Negara. Orang yang bersangkutan tersebut kemudian dibe
ri kesempatan untuk meminta tanah itu dengan hak lain yang 
kurang dari hak milik, misalnya hak pakai dan sebagainya,

Pada dasarnya, badan-badan hukum tidak dapat mempu-

17

*^Boedi Harsono, or. cit.r h. 12.
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nyai tanah dengan hak milik* Pertimbangan untuk melarang 
badan hukum mempunyai hak milik atas tanah ialah karena ba- 
dan hukum cukup diberi dengan hak-hak atas tanah lainnya, 
asal ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperlu- 
annya yang khusus, sehingga dapat dicegah usaha-usaha yang 
bermaksud menghindari ketentuan mengenai batas maksimum lu- 
as tanah yang dapat dipunyai dengan hak milik.

Meskipun demikian, mengingat akan keperluan masyara
kat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, 
sosial, dan hubungan perekonomian, maka diadakan suatu "es- 
cape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu 
mempunyai hak milik^1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 19^3 ten- 
tang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak 
milik atas tanah, maka yang dapat mempunyai tanah dengan 
hak milik untuk menunaikan tugas dan usahanya adalah seba
gai berikut :

a. bank-bank yang didirikan oleh Negara ("BN");
b. perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didi

rikan berdasarkan atas Undang-undang No. 79 Th, 1958 
(LN 1959 No. 139);

c. badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Per
tanian dan Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri), 
setelah mendengar Menteri Agama;
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d. badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Henteri Dalam
Wegeri/Direktorat Jendral Agraria, setelah mende 

1 PMenteri Sosial .
Meskipun bank-bank yang didirikan oleh Negara dapat 

mempunyai tanah dengan hak milik, tetapi terbatas hanya 
untuk tanah-tanah yang dipergunakan bank tersebut untuk 
tempat mendirikan kantor dan perumahan pegawainya. Tanah 
yang berasal dari pembelian dalam pelelangan umum sebagai 
eksekusi dari hak bank yang bersangkutan, apabila bank ter
sebut tidak memerlukannya untuk mendirikan kantor atau un
tuk perumahan pegawainya, di dalam waktu satu tahun sejak 
diperolehnya tanah itu harus dialihkan kepada pihak lain 
yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik,

Koperasi pertanian dapat mempunyai tanah dengan hak 
milik jika tanah twrsebut untuk usaha pertanian, dan luas 
tanah yang dimiliki itu tidak boleh melebihi dari batas 
maksimum sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 56 Prp. Th. 
I960, tetapi tanah untuk tempat mendirikan kantornya hanya 
noleh aihaki dengan hak guna bangunan.

Bagi badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempu- 
nyai tanah dengan hak milik yang dipergunakan untuk keper- 
luan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha kea
gamaan dan sosial.

Bagi pemegang hak milik atas tanah diberi wewenang

19

h. 854.
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umum seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UUPA, ya
itu untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian 
pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di a- 
tasnya sekedar diprlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 
menurut UUPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Wewenang khusus yang diberikan kepada pemegang hak milik a- 
dalah mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang 
dihakinya tersebut, atau mempergunakan untuk usaha pertani- 
an, tetapi penggunaan wewenang itu tidak boleh menimbulkan 
kerugian bagi pihak lain atau mengganggu pihak lain.

Kewajiban pemegang hak milik atas tanah adalah seba
gai berikut :

1. tanah tersebut harus mempunyai fungsi soeial seperti 
yang dimaksud pasal 6 UUPA;

2. memelihara tanah sebagaimana yang ditentukan pasal
15 junto pasal 52 UUPA, yang menurut pendapat saya 
termasuk pemeliharaan dan pencegahan pencemaran ling- 
kungan hidup.

ad 1, Yang dimaksud fungsi sosial adalah tanah harus di- 
pergunakan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi 
pemiliknya dan masyarakat sekelilingnya. Tanah tidak boleh 
dipergunakan semata-mata untuk pemiliknya saja, tetapi juga 
untuk kepentingan masyarakat*

Di dalam Penjelasan Umum (II angka k) atas UUPA (TLN 
2043) disebutkan bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada
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pada se6eorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu 
akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata 
untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menim- 
bulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut Sunaryati Hartono, pengertian fungsi sosial 
baru timbul sekitar akibat ke-19 sebagai reaksi dari pene- 
rapan dan penggunaan hak milik secara terlalu mutlak dan 
formalistis di dalam masa puncak perkembangan kapitalisme 
di Eropah^.

ad 2* Pasal 15 UUPA menentukan bahwa memelihara tanah 
termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya 
adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instan- 
si yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan 
memperhatikan pihak ekonomi lemah^.

Dari ketentuan pasal 15 UUPA tersebut di atas, tam- 
pak bahwa bukan hanya pemilik atau pemegang hak atas tanah 
saja yang wajib memelihara tanah, menambah kesuburannya,
dan mencegah kerusakannya, tetapi setiap orang, badan hu-

f
kum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan ta
nah tersebut, Hal ini sesuai sekali dengan ketentuan yang 
yang menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fung-

21

^Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Ke arah Pem- 
baharuan Hukum Tanah, Alumni, Uandung, 1978* h, lb, diEutip 
aan Noex. u. wing, Real Property (Nutshell Series), Aweet 
and Maxwel Ltd. London, I960.

^Boedi Harsono, op. cit., h. 9*
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si sosial, karena tanah yang tidak dipelihara akan menga- 
kibatkan kesuburannya berkurang atau sudah tidak dapat di- 
pergunakan sesuai dengan keadaan saat perolehan hak terse
but, berarti tanah itu tidak dapat dipergunakan seperti 
yang diharapkan oleh Pemerintah. Padahal kalau tanah dapat 
dipergunakan seperti keadaan semula, atau ditingkatkatkan 
kesuburannya, maka tanah tersebut akan dapat berguna bagi 
pemiliknya sendiri, masyarakat, dan Negara, sehingga ada 
fungsi sosialnya, tetapi kalau tidak dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya maka tanah itu tidak membawa manfaat 
bagi masyarakat dan Negara, yang berarti tidak ada lagi . 
fungsi sosialnya.

Menurut Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 
tahun 1979i kewajiban memelihara tanah itu termasuk pula 
memelihara lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan 
yang bertujuan pula membangkitkan kesadaran lingkungan un
tuk lebih menumbuhkan penghayatan manusia tentang dirinya 
sebagai bagian dari lingkungan hidup1 .̂

Perbuatan pidana pelanggaran dari ketentuan UUPA 
dalam hal tidak memelihara tanah, menambah kesuburannya, 
dan mencegah kerusakannya memang tidak termasuk dalam ke- 
lompok kejahatan, tetapi tetap dipandang sebagai pelang
garan. Para pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan

22

15Alwi Dahlan, Editor, "Lanoran Kualitas LingkunK- 
an Hidut) Indonesia lQ7Qnf Jayakarta Agung Offset, Jakarta,
1979, h. IV.
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•sanksi kurangan atau ;.denda seperti tercantum dalam pasal 
UUPA. Ketentuan mengenai sanksi peianggaran ini menurut 

saya perlu dipertegas, mengingat pada saat ini banyak ter- 
jadi pencemaran lingkungan, terutama buangan sampah indus- 
tri.

3. Ciri-cirinya
Seperti hak-hak atas tanah yang lainnya, maka kalau 

kita telaah pasal-pasal yang terdapat dalam UUPA akan kita 
dapati ciri-ciri hak milik sebagai berikut :

a. hak milik .merupakan hak atas tanah yang terkuat di
banding hak-hak atas tanah yang lain, sehingga ti
dak mudah hapus dan mudah dipertahankan dari gang- 
guan pihak luar, dan oleh karena itu termasuk salah 
satu hak atas tanah yang wajib didaftarkan (perha- 
tikan ketentuan pasal 23 UUPA dan pasal 10 PP No.
10 th. 1961);

b. hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan di- 
bebani hak tanggungan hipotik atau crediet verband 
(pasal 25 UUPA);

c. Hak milik dapat beralih,,dalam arti dapat diwaris 
oleh ahli waris dari pemegang hak, dan dapat dialih- 
kan kepada pihak lain dengan cara : dijual, ditukar, 
dengan benda, pelelangan di muka umum, dihibahkan, 
diwakafkan, pemberian dengan wasiat, pemberian menu
rut adat, dan perbuatan lainnya yang dimaksudkan un
tuk mengalihkan hak milik atas tanah (pasal 25, 26,
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dan pasal 49 UUPA);
d. hak milik dapat dilepaskan secara sukarela oleh pe

megang hak dengan maksud supaya pihak lain yang mem- 
butuhkan tanah itu dapat memohon hak yang sesuai ba- 
ginya;

e. hak milik dapat dipergunakan untuk keperluan mendi- 
rikan bangunan atau untuk usaha pertanian.
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BAB 111
PERAL1HAN HAK MILIK ATAS TANAH 

DALAM JUAL BELI TAHAH

Dalam pasal 20 ayat 2 UUPA dinyatakan bahwa hak mi
lik dapat beralih dan diaiihkan kepada pihak lain. Beraiih 
maksudny?. adalah hak milik itu berpindah kepada pihak lain 
karena pemiliknya meninggal dunia, sedangkan arti kata di- 
alihkan adalah hak milik itu berpindah kepada pihak lain 
karena adanya perbuatan hukum yang sengaja dilakukan oleh 
pemilik hak dengan tujuan agar pihak lain memperoieh hak 
milik yang berasal dari dia*

Perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak mi
lik atas tanah kepada pihak lain itu menurut ketentuan pa
sal 26 -ayat 2 UUPA adalah melalui cara :

1. jual beli;
2. penukaran;
3. hibah;
4. pemberian dengan wasiat;
5. perbuatan-perbuatan lain yang bermaksud memindahkan 

hak milik atas tanah.
Pada penulisan skripsi ini, yang saya bahas lebih 

lanjut adalah mengenai pemindahan hak miliK atas tanah me
lalui cara jual beli saja, karena hal ini eesuai dengan 
skripsi saya yang berjudul “Jual Beli Tanah Hak Milik Tanpa 
Melalui PPAT"*

25
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1. Jual Beli Tan?h Hak Milik
Dalam hukum agraria kita yang sekarang ini, yaitu 

Undang-undang No,  ̂Th I960 tidak ada ketentuan atau ba- 
tasan yang jelas mengenai pengertian jual beli. Sehubungan 
dengan hal ini, maka dalam jual beli tanah hak milik ini 
akan saya bahas menurut beberapa pengertian,
a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Memperhatikan ketentuan pasal 1*)57 ^ H  Perdata yang 
menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dima- 
na pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan, maka syarat untuk adanya jual beli 
harus ada persetujuan antara pihak penjual dengan pihak 
pembeli, yaitu pihak penjual menyerahkan suatu kebendaan/ 
barang dan pihaK: pembeli membayar harga barang yang telah 
ditetapkan,

Atas dasar pengertian tersebut di atas, maka membe-
li suatu benda yang pembayarannya dengan menggunakan benda 
bukanlah merupakan jual beli, melainkan pemindahan hak mi
lik melalui cara penukaran,

Saat terjadinya perjanjian jual beli adalah pada 
saat tercapainya kata sepakat mengenai objek jual beli dan 
jumlah harga yang harus dibayar dengan uang. Hal ini sesu- 
ai dengan ketentuan pasal li+58 KUH Perdata yang menyatakan 
"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah 
pihak, seketika setelahnya orang2 ini mencapai sepakat
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 ̂• Ic (

tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebenda- 
an itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar'^^, 

Dengan adanya perjanjian jual bell itu saja belum 
berarti bahwa hak milik atas tanah penjual sudah berpindah 
kepada pembeii. Baru setelah adanya penyerahan benda ter
sebut hak milik itu berpindah kepihak pembeii, sebagaimana 
yang dinyatakan oleh pasal 1459 KUH Perdata bahwa :"Hak 
milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada 
sipembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 
612, 613 dan 616"17.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat kita ketahui 
bahwa dalam K.UH Perdata dibedakan antara perjanjian jual 
beli dengan pelaksanaan jual beli itu sendiri.

Perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeii 
hanyalah bersifat obligatoir, yaitu perjanjian yang men- 
ciptakan perikatan dimana sejak saat itu kedua belah pihak 
mempunyai hak pribadi antara yang satu dengan yang lain, 
tetapi mengenai bendanya sendiri belum berpindah menjadi 
milik pembeii.

Untuk berpindahnya hak milik atas tanah yang objek- 
nya merupakan barang tak bergerak, masih diperlukan adanya 
perbuatan hukum yaitu pembuatan akta otentik yang kemudian 
diteruskan dengan balik nama dalam daftar umum, yang ter-

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta, 19b3, h, 327.

17 Ibid.. h. 527.

16
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kenal dengan naraa kantor kadaster (kantor pendat'taran ta
nah) .

Jadi, untuk jual beli atas tanah menurut ketentuan 
KUH Perdata, status tanah baru berpindah ke pihak pembeli . 
apabila telah ada penyerahan hak milik atas tanah itu, 
yang harus dilakukan dengan pembuatan akta di muka dan o- 
leh pejabat balik nama (overschrijvings-ordonnantie, Stbld 
No. 2? Th. 163k)j yang perbuatan hukum rersebut di masya- 
rakat biasa disebut balik nama-^.

b. Menurut Hukum Adat
Dalam pengertian hukum adat, jual beli tanah adalah 

perbuatan hukum, dimana pihak penjual menyerahkan barang 
yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada 
waktu pembeli membayar harga yang telah ditentukan (walau- 
pun sebagian) kepada penjual.

Dari pengertian tersebut di atas, tampak bahwa jual 
beli itu ada sejak adanya penyerahan barang dan pembayaran 
harga yang telah ditentukan, Terjadinya penyerahan barang 
dan pembayaran harga yang telah ditentukan itu terjadi pa
da saat yang bersamaan, sehungga dapat dikatakan bahwa ju
al beli menurut hukum adat bersifat nyata dan tunai (kon- 
tan).

Sifat kontan iniiah yang sering dikenal dalam hukum

"^WantSik Saleh. K, Hak An da Atas Tanah f Ghalia In
donesia, Jakarta, 1982, h. 31
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adat dengan istilah "cui barang cui duwit", yang dengan 
demikian membawa akibat bahwa sejak saat cul barang cui 
duwit, tnaka sejak saat itu pula barang milik penjual sudah 
beralih menjadi milik pembeii.

Bila dalam jual beli tersebut pihak pembeii baru 
membayar sebagian dari harga yang telah ditentukan, maka 
kekurangannya merupakan hutang pembeii kepada penjual. Ji- 
ka pembeii tidak mau membayarnya atau mungkin memang tidak 
mampu membayar-kekurangannya, hal ini tidak mempengaruhi 
terjadinya jual beli. Jual beli tetap sah atau tidak dapat 
dibatalkan, sedang masalah kekurangan pembayaran harga pern- 
beliannya itu merupakan masalah hutang piutang antara pen
jual dengan pembeii. Jadi, dalam hal ini kita harus membe- 
dakan antara jual beli dengan masalah hutang piutang.

Menurut isinya, jual beli menurut hukum adat dapat 
dibedakan menjadi tiga kemungkinan, yaitu :

1. jual lepas (jual pelas);
2. jual gadai;

I Q3. jual oyodan
ad 1* Yang dimaksud dengan jual lepas adalah suatu pe

nyerahan tanah dan pembayaran kontan yang tanpa disertai 
syarat apapun, sehingga peminaahan hak itu bersifat terus 
menerus atau untuk selama-lamanya. Jual beli memakai cara

29

19Wisnu Susanto, Penaalihan Hak Atas TanahJfelalui 
Jual Bell Ditin.lau Dari Hukum. Adat.f Makalah yang disampai- 
kan di ruang Rengganis Hotel Irama, 22 Maret 1986.
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yang demikian ini disebut adol pelas atau run-temurun (di 
Jawa), menjual jada (di Kalimantan), dan menjual lepas (di 
Riau dan Jambi).

ad 2. Yang dimaksud dengan jual gadai adalah suatu pe
nyerahan tanah dengan pembayaran kontan yang disertai ke
tentuan bahwa yang menyerahkan tanah tersebut mempunyai hak 
untuk mengambil kembali tanah yang diserahkannya itu dengan 
pembayaran uang yang jumlahnya sama besarnya, Penyerahan 
yang demikian ini disebut menggadai (di Kinangkabau), adol 
sende (di Jawa), ngajual akad atau ngajual gede (di Sunda).

ad 3. Yang dimaksud jual tahunan adalah penyerahan ta
nah dengan pembayaran kontan yang disertai dengan perjanji- 
an bahwa apabila telah satu, dua, atau beberapa kali panen 
tanah tersebut akan kembali lagi menjadi milik yang menye
rahkan tanah*

Pengertian jual beli tanah dalam hukum adat menurut 
Wisnu mengandung tiga unsur, yaitu :

1. unsur perjanjian (sifat obligatoir);
2. unsur pembayaran (tunai);

• 203. unsur pengalihan kebendaannya (penyerahan yuridis; .
Dalam penulisan skripsi ini, yang lebih terikat dan 

berhubungan dengan kemungkinan jual beli menurut hukum adat 
adalah jual lepas, karena ada unsur benda sebagai objek ju
al beli, terlepas dan berpindahnya hak milik seketika ber-
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samaan dengan pembayaran tunai atas barang tersebut.
Selanjutnya dijelaskan oleh Wisnu bahwa dalam hukum 

adat ketiga unsur itu berjalan serentak dan sekaligus tun- 
tas, yang membedakan dengan ketentuan menurut KUH Perdata 
yang mengenai dua tahapan, yaitu : tahap I yang menyangkut 
unsur perjanjian (sifat obligatoir) dan unsur pembayaran 
(tidak harus tunai), dan tahap II yang menyangkut unsur 
pengalihan kebendaannya (penyerahan yuridis).

Jual beli tanah menurut hukum adat dilakukan di mu- 
ka kepala adat (desa). Turut sertanya kepala adat (desa) 
sebagai kepala persekutuan meraegang peranan sangat penting 
dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan adanya transaksi 
jual beli tanah.

Menurut Surojo Wignjodipuro, apabila transaksi jual 
beli dilakukan tanpa sepengetahuan kepala adat (desa) se
bagai kepala persekutuan, maka transaksi tersebut tidak 
diakui oleh hukum adat dan oleh karena itu pihak ketiga 
tidak terikat olehnya, serta oleh umum sipenerima tanah
tidak diakui sebagai pemiiik tanah, karena perbuatan yang

21demikian ini dianggap perbuatan yang tidak terang
Dalam pelaksanaannya, jual beli tanah yang dilaku

kan di muka kepala adat (de6a) biasanya dibuatkan suatu 
akta yang ditandatangani oleh pihak penjual, pembeli, serta

^1

Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum 
Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1982, h. 208.
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dibubuhi pula tandatangan kepala aesa (adat) dan beberapa 
orang saksi.

Jadi, dalam masalah jual beli tanah menurut hukum a- 
dat, kepala desa (adat) masih memegang peranan yang sangat 
penting untuk mendapatkan pengakuan yang sah dari masyara
kat hukum adat, dan juga untuk mendapatkan akta yang dapat 
merupakan suatu alat bukti,

c. Menurut Hukum Agraria
Istilah jual beli di dalam hukum agraria kita yang 

sekarang dapat kita jumpai pada :
1. pasal 26 ayat 1 UUPA yang menyatakan :"Jual beli,

penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain

22yang dimaksudkan untuk memindahkan hak . . . •1,1
2. pasal 26 ayat 2 UUPA yang menyatakan :"Setiap jual

23beli, penukaran, penghubahan, . . . .n ;
3. pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. Ik Th. 1961 

yang menyatakan :"Pemindahan hak ialah jual beli 
termasuk pelelangan di muka - umum - penukaran,
penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian me-

0 inurut adat dan perbuatan lain . . . .n ■ .

Boedi Harono, op. cit.. h. 13* 

25Ibid., h. 13.

24U2ii., h. 212.
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Dari ketentuan yang terdapat dalam p.r:sal-pasal ler- 
sebut di atas, maka di dalam UUP/, dan peraturan pelakcana- 
annya yang beriaku sekarang ini tidak ada satu pasalpun 
yang memberikan pengertian tentang jual beli.

Meskipun dalam hukum agraria yang sekarang ini ti
dak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian tentang 
jual beli, tetapi kita dapat mencarinya berdasarkan keten
tuan pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agraria kita 
yang beriaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hu
kum adat^5.

PenGntuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria 
kita adalah sangat tepat, mengingat sebagian besar dari 
masyarakat Indonesia adalah tunduk pada hukum adat, ser 
hingga dengan mempergunakan hukum adat sebagai dasar hukum 
agraria nasional, berarti sesuai dengan kesadaran hukum da
ri rakyat banyak.

Dengan demikian, atas dasar ketentuan pasal 5 UUPA, 
maka pengertian jual beli tanah menurut UUPA adalah sama/ 
seperti menurut pengertian hukum adat, yaitu perbuatan hu
kum yang berupa penyerahan tanah milik untuk selama-lama- 
nya oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga 
pembeli menyerahkan uang pembayarannya kepada penjual

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 19 
PP No. 10 Th. 1961 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian

33

25lbid., h. 7.
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yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan 
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat 
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (yaitu PPAT), maka di- 
sinilah letak perbedaan antara jual beli tanah menurut hu
kum adat dengan menurut hukum agraria yang sekarang, yaitu 
pada proses terjadinya jual beli tanah milik, kalau jual 
beli menurut hukum adat dilakukan di hadapan kepala desa 
(adat), sedang menurut UUPA harus melalui PPAT,

Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul "Jual 
Beli Tanah Hak Milik Tanpa Melalui PPAT", maka yang menja
di permasalahan adalah apakah jual beli tanah hak milik 
yang tidak dilakukan di hadapan PPAT itu sah?.

Di dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat, ju
al beli tanah yang tidak melalui PPAT masih dianggap jual 
beli yang sah, tetapi kadang-kadang juga bukan merupakan 
jual beli yang sah. Hal ini mungkin saja terjadi karena a- 
danya perbedaan penafsiran pada pasal yang berlaku, yaitu 
pasal 19 PP No. 10 Th. 1961 yang dianggap oleh salah satu 
pihak sebagai persyaratan mutlak untuk sahnya jual beli, 
sedang pihak lain beranggapan bahwa pasal tersebut bukan 
menentukan sah tidaknya jual beli, tetapi hanya merupakan 
6yarat yang harus diikuti setelah terjadinya jual beli ta
nah sesuai dengan hukum adat, karena hukum adat merupakan 
dasar hukum agraria yang berlaku atas tanah, air, dan ru
ang angkasa.

Mahkamah Agung sendiripun dalam keputusannya juga

m i l i k
p e r p u s i / k a a n

"UNIVERSMAS A JR L A N O G A '
___ S U R A B a y a
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pernah mengesahkan jual beli tanah yang tidak dilakukan di 
hadapan PPAT. Menurut pendapat Mahkamah Agung, pasal 19 PP 
No. 10 Th. 1961 bukanlah meupakan syarat mutlak untuk sah 
atau tidaknya jual beli tanah, karena PP No. 10 Th. 1961 
tersebut hanyalah merupakan ketentuan administratif saja, 
yaitu khusus bagi pendaftaran pemindahan hak kepada kepala 
kantor pendaftaran tanah.

Berikut di bawah ini saya kemukakan beberapa yuris- 
prudensi Mahkamah Agung yang mengesahkan jual beli tanpa 
melalui PPAT, yang antara lain sebagai berikut :

a. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 12 Desem- 
ber 1970 No. 511 K/Sip/1970 yang merautuskan bahwa 
jual beli tanah persil yang dilakukan tidak di muka 
pejabat yang ditunjuk menurut pasal 19 PP No, .10 Th. 
1961 dinyatakan menjadi milik pembeli sejak tanggal 
dibuatnya perjanjian;

b. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 15 April 
1972 No. 1211 K/Sip/1971 yang memutuskan membenar- 
kan jual beli sebidang sawah yang terjadi tahun 1966 
yang memakai akta berupa surat segel yang disaksikan 
oleh kepala desa;

c. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 12 Mei 
1972 No. 1363 K/Sip/1971 telah menetapkan bahwa ak
ta jual beli tanah berikut rumahnya, yang tidak di
buat di hadapan PPAT adalah sah, dan mendalilkan 
bahwa pasal 19 PP No. 10 Th. 1961 tidak bermaksud
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menyampingkan pasal-pasal-dari KUH Perdata atau ke- 
tentuan-ketentuan tidak tertulis mengenai jual beli;

d. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 3 Oktober 
1972 No. /f60 K/ Si p/1973 telah menetapkan bahwa pasal 
19 PP No, 10 Tli. I96I adalah mengenai persoalan ad- 
ministratif
Dengan adanya beberapa keputusan Mahkamah Agung yang 

demikian itu, hal ini dapat dijadikan pegangan atau dasar 
hukum bahwa jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan 
PPAT tetapi memenuhi persyaratan menurut ketentuan hukum a- 
dat, maka jual beli tanah yang demikian itu adalah sah.

Meskipun demikian, terdapat pula beberapa yurispru- 
densi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa jual beli yang 
tidak dilaksanakan oleh dan di hadapan PPAT adalah tidak 
sah, misalnya :

a. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 3 Nopember 
1971 No. 539 K/Sip/1971 yang menetapkan bahwa sesu- 
dah berlakunya UUPA, maka hanya perjanjian jual beli 
yang dilakukan di hadapan PPAT yang sah;

b. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 18 Desem- 
ber 1971 No. 598 K/Sip/1971 yang menetapkan bahwa 
sifat pasal 19 PP No. 10 Th. 1961 adalah termasuk 
hukum yang memaksa;

c. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 10 Nopem-

Soedalhar, orj. cit.. h. 2-/f.
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ber 1973 No. 480 K/Sip/1971 yang menetapkan bahwa 
setiap perjanjian peralihan hak atas tanah (terma
suk hibah atau menggadaikan atau meminjamkan uang 
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan) harus di-

27buktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT \ 
Dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang te

lah disebutkan di atas, dimana diantara keputusan-keputus- 
annya ada yang kontradiktif, maka kiranya dapat dikatakan 
bahwa :

a. tidak ada yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah A- 
gung mengenai jual beli tanah tanpa melalui PPAT, 
karena pendirian Mahkamah Agung selalu berubah, ka- 
dangkala jual beli yang tidak dilakukan di hadapan 
PPAT disahkan,' tetapi lain Waktu dinyatakan sebagai 
jual beli yang tidak sah;

b. berbeda-bedanya keputusan Mahkamah Agung dalam satu 
ka6us jual beli tanah, juetru menampakkan pada kita 
bahwa hukum adat masih memegang iperanannya dalam 
perbuatan hukum tanah, dalam arti bahwa jual beli 
yang dilakukan di hadapan kepala desa dengan pemba
yaran tunai adalah sudah sah dan memindahkan hak 
milik atas tanah, sebaliknya jual beli tanah yang 
dilakukan di hadapan PPAT masih belum mendominir 

dalam transaksi jual beli;

37

2^Ibid.. h. 2-k.
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c. adanya keraungkinan bahwa sebagian masy^rakat, khu- 
susnya masyarakat padesaan belum mengenai PPAT, a- 
tau kalau sudah mengenalnya mungkin terdapat keeng-

pO
ganan untuk melakukan jual beli di hadapan PPAT . 

2. Saat Beralihnya Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah
Mengenai saat beralihnya hak milik dalam jual beli 

tanah ada beberapa pendapat, yang antara lain :
a. pada saat diperolehnya izin pemindahan hak atas ta

nah dari pejabat yang berwenang;
b. pada saat sesudah dilakukannya pendaftaran peralih

an hak atas tanah oleh kepala kantor pendaftaran 
tanah;

c. pada saat dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, 
Pendapat yang mengatakan bahwa peralihan hak terja-

di pada saat diperolehnya izin pemindahan hak atas tanah 
dari pejabat yang berwenang, dengan alasan kalau permohon- 
an izin pemindahan haknya ditolak, maka kepala kantor pen
daftaran tanah tidak akan memberikan sertifikat hak atas 
tanah yang menerangkan pemohon izin tersebut 6ebagai pemi- 
liknya, dalam hal ini saya kurang sependapat, karena menu
rut ketentuan pasal k ayat 1 PMDN No. Sk 59/DDA/1970, jika 
permohonan izin pemindahan hak ditolak, penerima hak wajib 
memindahkan hak atas tanah tersebut kepada pihak yang me- 
menuhi syarat dalam waktu satu tahun sejak tanggal peno-

38
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lakannya itu* Dari ketentuan tersebut di atas, jelaslah 
bahwa saat beralihnya hak bukan pada waktu diperolehnya i- 
zin pemindahan hak atas tanah dari pejabat yang berwenang, 
karena kalau demikian berarti pemohon izin pemindahan hak 
yang diti Xak tentu tidak dapat mengalihkan hak atas tanah 
yang diwajibkan memindahkan kepada pihak lain yang memenu- 
hi syarat. Bagaimana mungkin seseorang mempunyai kewenang- 
an memindahkana hak atas tanah kalau orang tersebut bukan 
pemilik hak atas tanah yang akan dialihkan?. Jadi, seseo
rang baru berhak mengalihkan hak ata6 tanah kepada orang 
lain kalau orang itu sendiri yang mempunyai hak atas tanah 
yang akan dialihkan.

Atas dasar ketentuan pasal 4 ayat 1 PMDN No* 5k 59/ 
DDA/1970 dan uraian tersebut di atas, maka saya juga ku- 
rang sependapat jika dikatakan bahwa 6aat beralihnya hak 
milik dalam jual beli tanah adalah se6Udah dilakukannya 
pendaftaran peralihan hak oleh kepala kantor pendaftaran 
tanah.

Mengenai pendapat saat beralihnya hak milik adalah 
pada saat dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, hal ini 
dapat saya terima, karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 
UUPA yang menentukan bahwa hukum agraria yang berlaku atas 
tanah adalah hukum adat, maka pada saat dilakukannya jual 
beli di hadapan PPAT itulah beralihnya hak kepada pembeii, 
sebab pada saat di hadapan PPAT itu, jual beli telah dila

kukan secara tunai (kontan) dan nyata (konkrit).

39
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k 0

Meskipun demikian, mengenai pendapat .yang mengata
kan bahwa saat beralihnya hak adalah pada saat dilakukan
nya jual beli di hadapan PPAT, saya tidak sependapat sepe- 
nuhnya. Kita harus mengingat bahwa dalam transaksi jual 
beli tanah tidak semua orang melakukannya di hadapan PPAT, 
Padahai sesuai dengan yurisprudensi yang ada, Mahkamah A- 
gung sendiripun mengesahkan jual beli yang tidak dilakukan 
di hadapan PPAT. Kalau hanya menganut pendapat yang menga
takan bahwa saat beralihnya hak adalah pada saat dilaku
kannya jual beli di hadapan PPAT, konsekwensinya adalah 
jual beli yang dilakukan tidak di hadapan PPAT tidak ter- 
jadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli,

Jadi, menurut pendapat saya, saat beralihnya hak 
milik atas tanah dari penjual kepada pembeli dalam jual 
beli tanah adalah pada saat terjadinya jual beli tanah itu 
sendiri, baik yang dilakukan oleh dan di hadapan PPAT, ma-
upun yang tidak di hadapan PPAT, raisalnya di hadapan kepa-

t

la desa/adat.
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI P.EMBELI DALAM
JUAL BELI TANAH TANPA MELALUI PPAT

Pasal 19 PP No. 10 Th. 1961 menyatakan bahwa setiap 
perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harue 
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di ha
dapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, yaitu 
PPAT. Dengan demikian, perbuatan hukum jual beli tanah 
yang tidak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT a- 
tau tidak dilakukan di hadapan PPAT bukanlah merupakan ju
al beli yang sah, akibatnya tidak terjadi peralihan hak 
dari penjual kepada pembeii.

Sebagimana telah saya sebutkan dalam bab-bab yang 
terdahulu, dalam praktek yang terjadi di masyarakajs, kaeus 
jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT yaitu 
yang hanya dilakukan. di hadapan kepala desa (adat) yang 
dibuktikan dengan surat segel ma6ih diakui keabsahannya 0- 
leh Mahkamah Agung.

Dalam pasal 5 UUPA memang disebutkan bahwa hukum a-
\

graria yang berlaku atas tanah adalah hukum adat, oleh ka
rena itu, tidaklah salah kalau Mahkamah Agung memutuskan 
bahwa membenarkan jual beli tanah yang tidak dilakukan di 
hadapan PPAT, a6al jual beli tersebut sudah memenuhi per- 
eyaratan materiil.

Keputusan Mahkamah Agung yang membenarkan/mengesah- 
kan jual beli tanah yang tanpa melalui PPAT itu memang be-

BA B IV
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nar jika dilihat dari jual beli itu sudah memenuhi persya- 
ratan materiil, tetapi kalau dihubungkan dengan tujuan po- 
kok UUPA adalah tercapainya kesatuan dan kepastian hukum, 
maka keputusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan adanya 
dualisme hukum agraria yang beriaku di Indonesia, meskipun 
secara terselubung. Di satu pihak jual beli tanah harus 
dilakukan melalui PPAT, tetapi di lain pihak jual beli ta
nah yang dilakukan tanpa melalui PPAT juga dibenarkan, se- 
hingga tidak terdapat adanya kesatuan hukum dan kepastian 
hukum yang beriaku.

Menurut A Kohar, Mahkamah Agung dalam menjatuhkan 
keputusannya itu melihat dari segi materiil dari kasus 
yang dihadapinya. Berdasarkan keyakinannya, jual beli ta
nah tersebut telah memenuhi syarat materiil, juga ditun- 
jang adanya bukti-bukti yang menguatkannya, serta saksi- 
saksi. Di samping itu tidak ada pihak lain yang menggugat- 
nya, kalaupun ada pihak lain yang menggugatnya, akan teta
pi tidak mempunyai bukti yang cukup kuat yang dapat menga- 
lahkan keputusan itu. Jadi, Mahkamah Agung dalam menjatuh
kan keputusannya itu terbatas pada kasus-kasus yang meru-

29pakan peristiwa yang sifatnya khusus dan tertentu .
Menurut pendapat saya, selain keputusan Mahkamah A- 

gung itu bersifat khusus dan tertentu, juga untuk mencip-

^Wawancara dengan A Kohar, Notaris dan PPAT di Su
rabaya, tanggal 1 Nopember 1986.
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takan keadilan yang ada dalam masyarakat, karena kalau ti
dak mengesahkan jual beli tersebut akan mengakibatkan ma
syarakat yang mencari keadilan itu akan merasa dirugikan. 
Jika jual beli itu memang sudah dilakukan dengan adanya 
bukti surat segel yang ditandatangani pihak penjual dan 
pihak pembeii, kepala desa (adat), dan beberapa orang sak- 
si, sedangkan penjual tidak dapat membuktikan bahwa pihak- 
nya tidak melakukan jual beli tanah tersebut, maka di sini 
yang menjadi pertimbangan dari keputusan hakim adalah rasa 
keadilan, bukan persyaratan formil yang harus dilakukan 
untuk diakuinya jual beli tanah itu.

Keputusan pengadilan yang tidak memperhatikan rasa 
keadilan, saya kira akan membawa akibat yang kurang baik 
bagi citra pengadilan dalam pandangan masyarakat. Masyara
kat tentu menganggap bahwa pengadilan hanya memperhatikan 
/melindungi pihak ekonomi kuat saja, karena dalam jual be
li tanah melalui PPAT sudah bukan menjadi rahasia lagi ka
lau harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, sedang pi*- 
hak ekonomi lemah yang tidak mampu untuk membayar atau ka
lau mungkin mampu membayarnya juga merasa terlalu berat, 
tidak dilindungi kepentingannya.

Terlepas dari pengaruh keputusan-keputusan Mahkamah 
Agung yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP No*
10 Th. 1961, kalau kita lihat dari ketentuan hukum yang 
berlaku, melakukan jual beli tanah harus dilakukan di ha
dapan PPAT, sebab dengan dilakukannya jual beli di hadapan
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PPAT itu untuk membuktikan bahwa jual beli tersebut meru
pakan perbuatan yang terang, sebagaimana diharapkan oleh 
hukum adat yang merupakan dasar hukum agraria nasional, 
dan juga dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang 
telah terjadinya peralihan hak ata6 tanah,

Menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria 
No, lif Th, 1961 menyatakan bahwa :"Izin pemindahan hak a- 
tas tanah diminta oleh yang berkepentingan secara tertulis 
dengan bantuan dan perantaraan pejabat pembuat akta tanah, 
oleh dan di hadapan siapa akta pemindahan haknya dibuat"^', 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk 
mendapatkan surat permohonan izin pemindahan hak kepada 
instansi agraria yang berwenang harus dibuat dengan peran- 
taraan dan bantuan PPAT yang membuat akta jual beli itu, 
sedang kalau jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT, 
pembeli tidak dapat mengajukan permohonan izin pemindahan 
hak atas tanah.

Akibat tidak dapat mengajukan permohonan izin .pemin
dahan hak atas tanah adalah tidak diperolehnya izin pemin
dahan hak atas tanah dari instansi agraria yang berwenang, 
dengan demikian, kepala kantor pendaftaran tanah tidak a- 
kan mendaftar tanah tersebut sebagi milik pembeli.

Meskipun jual-hell £anah,-tanpa* melalui: PPAT . tidak 
dapat-aengajukaa izin. permohonan^pemindahan hak'atas tanah

kk

Boedi Harsono, op. clt.f h, 213
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kepada instansi agraria yang berwenang, karena permohonan 
tersebut tidak dibuat oleh PPAT, tetapi hal ini tidak menu- 
tup kemungkinan untuk mengalihkan hak atas tanah kepada 
pembeii, karena dengan adanya keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan, maka pengalihan 
hak atas tanah tersebut akan didaftar oleh kepala kantor 
pendaftaran tanah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal
30 ayat 1 dan pasal 32 PP No, 10 Th. 1961.

Pasal 30 ayat 1 PP No. 10 Th. 1961 menyatakan :
Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepada 
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan semu- 
putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dija
lankan mengenai hak atas tanah, untuk jika dianggap 
perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicatat da
lam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan sedapat 
mungkin juga dalam sertifikatnya.

Pasal 31 PP No. 10 Th. 1961 menyatakan :
Semua surat-keputusan, akta, kytipan otentik berita a- 
cara lelang, surat keterangan warisan, surat atau su
rat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan 
hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Pani
tera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam pasal 14,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan se
mua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah 
dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor urut dan 
ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran TaJiah untuk di- 
simpan dan kemudian dijilid menjadi buku--? .

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka 
tidak hanya jual beli tanah yang melalui PPAT saja yang 
dapat mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain, tetapi 
juga jual beli yang dilakukan tanpa melalui PPAT, asal ada

31Ibid.. h. 167
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keputusan pengadilan yang mengesahkan jual beli tanah ter
sebut, dan mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan,

Meskipun demikian, masih ada kesulitan yang diha- 
dapi oleh pembeii untuk mendapatkan pengesahan jual beli 
tanah tersebut dari pengadilan, karena pengadilan akan me- 
noiak mengesahkan jual beli tanah yang tidak dilakukan di 
hadapan PPAT, kalu tidak terjadi sengketa mengenai masalah 
tanah itu sendiri.

Dalam hukum agraria kita yang sekarang ini tidak 
mengenai lagi adanya uitwijzing procedure, yaitu suatu ca
ra yang merupakan satu-satunya kemungkinan diluar sengketa 
untuk meminta kepada pengadilan agar ditetapkan sebagai 
pemilik sebidang tanah.

Dengan tidak berlakunya lagi uitwijzing procedure, 
maka apabila tidak ada sengketa sama sekali mengenai tanah, 
pengadilan akan menolak untuk mengesahkan jual beii tanah 
tersebut. Jadi, kalau hanya ada satu pihak saja yang me- 
ngajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengesahkan 
jual beli tanah yang tidak dilakukan oleh dan di hadapan 
PPAT, sedang pihak lain tidak ada yang menggugat atau ke- 
beratan mengenai kepemilikan tanah tersebut, maka penga
dilan menolak mengesahkan jual beli tanah itu. AKibatnya, 
pembeii tidak memperoieh keputusan dari pengadilan yang 
mengesahkan jual beli tanah yang tidak dilakukan oleh dan 
di hadapan PPaT.

Dari uruian tersebut di atas, nyatalah bahwa yang
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mendapat perlindungan hukum dalam jual beli tanah tidak 
hanya pembeli yang melakukan di hadapan PPAT saja, tetapi 
juga pembeli yang melakukan jual beli tanah tiaak di ha- 
hadapan PPAT, karena masih dimungkinkannya adanya peralih
an hak atas tanah oleh kepala kantor pendaftaran tanah a- 
tas nama pembeli, tetapi perlindungan hukum ini tidak ber
sifat penuh, karena masih diperlukan adanya keputusan pe- 
ngad-ilan yang kadang-kadang tidak mengesahkan jual beli 
yang demikian ini. Jadi, perlindungan hukum bagi pembeli 
yang tidak melalui PPAT itu tidak penuh, atau boleh dika- 
takan kurang mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jual beli tanah tanpa 
melalui PPAT atau ai bawah tangan masih diakui oleh hukum 
adat, selama pelaksanaan jual belinya memenuhi persyaratan 
materiil, hal ini juga diakui oleh UUPA sebagaimana yang 
tercantum dalam pasal 5f tetapi hal ini masih dapat menim- 
bulkan sengketa yang tidak kunjung selesai, dan pembuktian 
kepemilikan tanah di bawah tangan itu masih memerlukan 
bukti-bukti lain yang menguatkannya, dan juga diperlukan 
adanya saksi-saksi yang membenarkan akta di bawah tangan 
itu, sehingga keberadaannya tidak bersifat mandiri.

Oleh karena itu, jika ada pihak lain yang mempunyai 
alat bukti yang lebih kuat untuk membuktikan tanah di ba
wah tangan itu adalah miliknya, maka pemilik tanah dengan 
akta di bawah tangan secara hukum harus mengalah, sehingga 
keabsahannya masih diperlukan adanya keputusan pengadilan.

k 7
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Jadi, dalam masalah jual beli tanah yang menaapat 
perlindungan hukum adalah apabila jual beli tersebut me! - 
lui PPAT, sedang yang tidak melalui PPAT kurang mendapat 
perlindungan hukum, Karena keabsahannya masih diragukan, 
dan dalam mengurus pemindahan haknya akan mengalami kesu- 
litan.

Kurangnya perlindungan hukum bagi pembeii dalam ju.- 
al beli tanah tanpa melalui PPAT adalah terletak pada ti
dak adanya kepastian hukum dan keamanan nak atas tanah 
yang dibelinya itu. Hal ini merupakan konsekwensi yuridis 
bahwa selama seseorang mentaati hukum yang berlaku, maka 
orang tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, seba- 
iiKnya, jika seseorang tidak mentaati nukum yang berlaku, 
maka orang tersebut juga tidak/kurang mendapatkan perlin
dungan hukum.

Dari uraian di atas, nyatalah bahwa kalaukita mela 
kukan jual beli tanah tanpa melalui PPAT, maka terdapat 
beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pihak pembeii, yai
tu ;

a. pembeii tidak mempunyai akta jual beli tanah yang 
dibuat oleh dan di hadapan PPAT, yang merupakan ar 
lat bukti yang kuat dan sah bahwa sejak terjadinya 
jual beli, tanah tersebut sudah berpindah menjadi 
milik pembeii; 

b* pembeii akan mendapatkan kesulitan untuk mendaftar- 
kan peralihan hak atas tanah tersebut kepada kepala
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w
KPT, karena instansi agraria akan menolak untuk 
memberikan izin memindahkan hak atas tanah tersebut 
karena tidak ada suratvpengantar dari PPAT yang 
berwenang membuat akta jual beli tanah, sebagai ar 
kibatnya kepala KPT juga akan menolak mendaftar ta
nah tersebut sebagai milik pembeli;

c. tidak ada kepastian hukum dan kepastian hak atas
tanah yang dibelinya itu, karena kalau terjadi seng- 
keta antara pihak penjual dengan pihak pembeli maka 
pengadilan dalam menjatuhkan keputusannya belum ten- 
tu akan mengesahkan jual beli tersebut.

m i l i k  
p e r p u s t a k a a n  

'UNIVHRSITAS a i r l a n g g a *  
S U R A B A Y A
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BA B V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN
Dari uraia yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. hak milik adalah turun temurun, terkuat, dan terpe- 

nuh yang dapat dipunyai oleh orang atau badan hukum 
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan eyarat-syarat- 
nya, serta harus mempunyai fungsi sosial;

b. pengertian jual beli tanah menurut KUH Perdata dan 
menurut hukum adat mengandung tiga unsur, yaitu :

1. unsur perjanjian (sifat obligatoir)
2. unsur pembayaran;
3* unsur pengalihan kebendaannya (penyerahan 

yuridis).
c. jual beli tanah menurut hukum adat mempunyai sifat 

nyata dan tunai (kontan);
d. ketiga unsur jual beli tanah menurut hukum adat 

berjalan serentak dan sekaligus tuntas;
e. pengertian jual beli tanah menurut UUPA sama seper

ti pengertian menurut hukum adat;
f. sejak mulai berlakunya UUPA dan peraturan pelaksa- 

naannya, sampai sekarang masih banyak terjadi kasus 
jual beli tanah tanpa melalui PPAT;

g. jual beli tanah tanpa melalui PPAT adalah sah menu-
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rut hukum adat, asal pelaksanaannya memenuhi persya- 
ratan materiil;

h. kepala desa (adat) masih memegang peranan yang cukup 
penting dalam jual beli tanah menurut hukum adat, 
karena untuk membuktikan bahwa jual beli tersebut 
dilakukan secara tidak gelap, dan untuk mendapatkan 
pengakuan dari masyarakat;

i. sahnya jual beli tanah menurut UUPA dan- peraturan 
pelaksanaannya adalah apabila jual beli tersebut da
pat dibuktikan dengan adanya akta jual beli tanah 
yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT;

j. tidak adanya yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah 
Agung mengenai jual beli tanah menunjukkan bahwa hu
kum adat masih memegang peranan dalam perbuatan hu
kum jual beli tanah;

k. saat peralihan hak atas tanah dalam jual beli tanah 
adalah tepat/bersamaan waktunya dengan terjadinya 
jual beli ("cul barang cul duwit");

1. perolehan tanah hak milik tanpa adanya'alat bukti 
akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT, 
atau hanya dengan akta di bawah tangan, untuk memr 
pertahankan haknya masih diperlukai} adanya keputusan 
dari pengadilan;

m. perolehan tanah hak milik dalam jual beli tanah de
ngan bukti akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT 
tidak diperlukan adanya keputusan dari pengadilan;
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n. akta jual beli, baik yang dibuat oleh PPAT maupun 
yang di bawah tangan dapat dipergunakan sebagai a- 
lat bukti peralihan hak atas tanah; 

o. pembeii yang melakukan jual beli tanah tanpa mela
lui PPAT kurang mendapat perlindungan hukum; 

p* pembeii yang melakukan jual beli tanah tanpa mela
lui PPAT dalam mengurus pemindahan haknya akan me- 
ngalami kesulitan; 

q. kurangnya perlindungan hukum bagi pembeii yang me
lakukan jual beli tanah tanpa melalui PPAT terletak
pada tidak adanya kepastian hukum dan keamanan hak 

f

atas tanah yang dibelinya.

2. Saran-saran
a. adanya jual beli tanah yang tidak melalui prosedur 

yang berlaku, dan hal ini masih disahkan oleh pe
ngadilan menunjukkan bahwa dalam hukum agraria ki
ta yang sekarang berlaku masih terdapat adanya dua- 
lisme dalam bidang hukum agraria meskipun secara 
terselubung, padahal dengan diberlakukannya UUPA 
diharapkan adanya kesatuan hukum agraria yang ber-

*
laku di Indonesia, oleh karena itu, menurut penda- 
pat saya perlu diadakan atau dibuat ketentuan yang 
secara tegas menyatakan bahwa jika ada jual beli 
tanah yang dilakukan tidak menurut ketentuan yang 
berlaku, maka jual beli tersebut adalah tidak sah;
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masih banyaknya kasus jual beli tanah yang dilaku
kan tanpa melalui PPAT, mungkin disebabkan ketidak 
tahuan masyarakat (terutama masyarakat padesaan) 
tentang peraturan yang beriaku mengenai prosedur 
jual beli tanah, oleh karena itu perlu sekali dia- 
dakan penyuluhan hukum yang intensif kepada masya
rakat agar mereka mengerti cara melakukan jual beli 
tanah dan mau melaksanakannya;
sebaiknya perlu diadakan pengawasan terhadap prak- 
tek pejabat-pejabat yang berwenang membuat akta ju
al beli tanah, karena dalam pelaksanaannya itu me
reka dalam memungut biaya pembuatan akta jual beli 
prosentasenya melebihi dari ketentuan yang beriaku, 
demikian pula dengan pegawai instansi agraria yang 
bertugas mengurus peralihan hak atas tanah.
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Mengenai 
Tnnah hak
Nomor : ........................

A K T A  J U A L - B m
No...................../ .............../ 19......

19

i)
oleh Menteri Dalam Negeri dengan sur3t-keputusannya 
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1 >
tanggal............................................... 19......  Nomor ...................................
Agraria No. 10/1961 beftindak 1 * sebagai 

ditunjuk
penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudknn dalam pasal 19 Pcraturan 
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tcntang Pendaftaran Tanah qntuk Wilayah

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami1 * 
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :
I................................ ‘...............................................................................................3)

Pada hari ini, hari .......................  tanggal
datang menghadap kepada kami ...................
Camat> Kepala Wilayah Kecamatan ...............

i

sclanjutnya disebut penjual : 

I I ....................................................................................

sclanjutnya disebut pcmbcli :
Para
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Para penghadap mencrangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual 
kepada pcmbcli dan pcmbcli membcli dari penjual :
SebidmiH i ) tanah hak ; ..................................  No.

sebihtgian d»rl

terlctak di :
Daerah tingkat I / Wilayah : .................. .............................................
Dacrah' tingkat II /Wilayah : ...............................................................
Kecamatan / Wilayali ; ...............................................................
D c s a : ................................................... •...........

diuraikan dalam surat ukur : tgl....... ................................ No..............
luas tanah : ........................ ................................ m2
( ........................................................... ..............................meter pcrsegi )
berukuran panjang kurang-Icbih : ................................................. Meter 3)

lebar kurang*(cbih : ............................... ..................Meter 3)
pcrsil nomor...................... kohtr nomor ........................  b)ok..................  3)
dan bcrbatasan di scbelah :

Utara .......... .................................................................................31
Timur ..................................... ......................................................3)
Selatan ............................................................................ ...............JJ
Barat ............................................. ;.............................................3)

Selanjutnya para penghadap mcnerangkan :
bahwa jual-bcli ini meliputi pula bangunan dan tanaman 1 * yang ada di atas 
tanah tersebut. yaitu berupa ...........-..........................................................

«>
*)

baliwajual-bcli ini terjadi dengan harga Rp.......................................................
(.. ..................................... .........
........................................................................................................... rupiah ) ;
bahwa penjual tnengaku telah meneri/na sepcnuhnya uang pembelian tersebut
di atas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda
penerimaannya (kwitansi);
bahwa jual-beli ini dilakukan dengan syaral-syarat seperti berikut :

Pawl 1.
Mulai hari ini tanah hak dan bangunan scrta tanaman yang diuraikan 

dalam akta ini telah discrahkan kepada pcmbcli, yang mcngaku pula telah 
mcrrerijna penyerahan itu dan segala kcuntungan yajig didapat dari scrta segala 
kenigian/beban yang dideriia atas lanah hak dan bangunan scrta tanaman 1 * 
tersebut di atas menjadi hak tanggungan pcmbcli.

Pasal 2.
Penjual menjamin bahwa tanah-hak dan bangunan scrta tanaman 1 * 

tersebut di atas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tang- 
gungan untuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban-beban lainnya.

Pasal 3.............
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Jika pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pcmbc/i izin yang 
berwenang untuk mcmbcli tanah hak tersebut sehingga jual-beli int menjadi 
batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat 
ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan 
hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan 
dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dart jika ada.mcnerima uang ganti 
kcrugian yang menjadi hak sepcnuhnya dari pembeli.
Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di 
atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal .....
................................................................................................. S)

5)
s)

..................................... ;.........  3)
................................................  S)

S )

S )

....................................................................... ............................................................................................ S )

...................................................................................................................... ' ..........................................................................................  S )

S )

Pasal ..... .

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai
peralihan hak ini, dipikul oleh ............ ...........................................................

Demikian akta ini dibuat dihadapan ....................................................6)
M

................ 6)
M

.................................................... ......................................................... M
*)

se hagai saksi-saksi dan setelah dibaeafcau dan dimana pcriti dijelaskan oJch 
kami, maka kcimidiun akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jempol 0 oleh para 
penghadap, saksi-saksi dan kami, penjabat pembuat akta.tanah.

Penjual, Pembeli,

Pasal 3.

Saksi-saksi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi JUAL BELI TANAH HAK MILIK TANPA MELALUI PPAT ABDUL HADI



- 4 -

Saksi-saksi : Pcnjabat Pembuat Akta Tanah,

2 .

K E T E R A N G A N :

1) Yang tidak perlu dicorcl.
2) Diisi nama, umur, kcwargancgaraan, pekerjaan, tcmpat tinggaJ. penjual/ 

pcmbcli serta jika bcrsuami scbutkan juga kclcrangan-kcterangan me* 
ngenai sua/ninya.

3) Hanya diisi bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat ukur.
4) Jika tidak diingini, keterangan pasal ini dapat dicoret/diganti,
5) Ruangan kosong ini dapat dipergunakan untuk syarat-syarat lain, yang, 

riipandang perlu oleh kedua belah pihak. Bilamana tidak dipergunakan
* harus dicorct (Z).

6) Diisi nania, pekerjaan, dan ternpaf (inggal para saksi.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi JUAL BELI TANAH HAK MILIK TANPA MELALUI PPAT ABDUL HADI



Tanda sctoran (d.i ) No. 19/

No.......................... / .......... / ............  _

S U R A T  K E T E R A N G A N

Yang bcrtanda tangan di bawah ini Lurah/Kcpala Desa..............................................
Kccamatan ....................................  Wilayah ........................................................
mcncrangkan bahwa :
t. pcrsil hak ................ (bokas hak Gig.No............................ ) No.........................

Sawah/Darat •> terlct3k di dalam desa .........................................  Kccamatan

Kotamadya

Kabupaten
. menurut Daftar letter C No. Wilayah ........................... ..............................................

Scrlipikat tgl............................................... ............
tertulis atas nama ................................................. luas ................................ M2

2. dan bcrbatas sebclah 21
Utaru
Timur
Sclatan
flar«t

3. Di atas tanah tersebut bcrdiri ........................................................................
4. Tanah lersebut akan dipergunakan sebagai ....................................................
5. Batas-batasnya telah ditetapkan dengan tembok/tanda-tanda batas dari besi/ 

hcton *) sesuai dengan I’eraUiran Menteri Agraria tahun 1961 No. 8.
6. Pcrsil tersebut tidak. dihehani dengan hipotik/credictvcrband dan pajak-pajak- 

nya telah dibayar lunas sampai tahun 19........

Mcngetalu* : .......................  tgl...........................  I
Lurah/Kcpala Desa ...............................

Camat/Kcpala Wilavah Kccamatan

\) in f  t y.m * |>«;tin

2 ) O ii« i H ill  m ru * c f is i  l.m.rh h u kau  l>eV»>, link Harvt.

.») A l i i  b e w r lu  ^alah 111 r .in R k ap n ya  h a iu s
i' i ta»
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SUUAT PURNYATAAN TANAH-TANAH YANG D IPUNYA! PEMOfrON 
f Pasal 2 P.M.IXN. S.K. 59 I D.D.A. / 1970 )

v ang bcrtanda tangan di bawah ini :
N a m a ................. ........................................................................
P c k c i i a a n ..........................................................................................
A 1 a m A I ............. '............................................................................

dengan ini menyatakan bahwa hingga saat ini kami telah mempunyai tanah-tanah 
sebagai berikut .

H a k  M ilik
M ania

;rrrnono«*

Peinnhon

<UmV: y a n p  i 

■mwli men- )
tld' ’HUB' !
jie m o h o n  J 

J 1
i---------- j-

M .n 'is i) j

llidanj;
It . ik  r.u rifl Ha iigunan

T i n.i\ j H iilan jf j i

-I-
.u,is

H a k  G u n a  U u h a

Hiding Lu m

lin k  Paka i

O idang L u a i

L a in  - L a in

Hiding L u a t

P*jrr»yataan mi kami bn;H dalam rangka pcrmobonan balik nama/
Pcndal't.iran alas ’ka:n'i -lari tnnah Hak ' ....................................................*•.........
t-.ttsobul pada akta P.P.a .T. tnngi'.al ..................................................... No.....................:

l).;mikian!ah V.imi bum dengan sehcnarnya. dan sanggup dituntut dibadapan 
Pengadilan Pidana. bila kemudian ternyafa keterangan kami (idak bcnar.

...............................  Tanggal .................................  19 ....

P c t n o h o n ,

*)

*1 A it i »«U tt in lu  ra n ith a i'n y *
h*ruu d ltan d a  d i »**.» m p |rr« i

( )
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Tanda sctoran (d.i. ) No \<>t

No. I

S U R A T  K E T E R A N G A N

Yang bcrtanda tangan di bawah ini Lurah/Kcpala Desa
Kccamatan ...............
mcncrangkan bahwa :

I. pcrsil hak .......... (hekas hak Eig.Nn.

Wilayah

) No.
Snwah/Daral J > tcrlclak di dalam desa Kecamatan

Kotamadya 

Kabupaten 
Wilayah ... menurut Daftar letter C No.

Scrtipikat tgl.
tcrlulis atas nama luas

2 .

3.
4.

5.

6.

dan berbiHas sebelah 2>
Utara 
Timur 
Selatan 
Ha rat
Di atas tanah tersebut hcrdiri ...... ...................................... ...........................
Tanah lorscbul akan dipergunakan sebagai ....................................................
Datns-batasnya telah ditetapkan dengan tembok/tanda-tanda batas dari bcsi/ 
hcton • > sesuai dengan Peraturan Mcntcri Agraria (alum 1961 No. 8.
Pcrsil lersebut tidak dihehani dengan hipotik/crcdictvcrband dan pajak-pajak- 
nya telah dibayar h.mas sampai tahun 19........

Mcngetah«« : .......................  tgl...........................  .....
Lurah/Kcpala Desa

Camal/Kepala Wilayah Kccamatan
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PERMOHONAN UNTUK M ENDAPATKAN 1DZIN PEM INDAHAN HAK
M ENURUT PERATU KAN  M EN TER I A C RA R IA  No. 14 Tahun 1961.

A. KETERAN GAN  M ENGENAI PEMOHON (PIHAK YANG M ENERIM A HAK)

Nama lengkap

Umur

i Kebangsaan

3. Teinpal lirtgg;il

4. Pekerjaan

5. Penghasilan setahun

6. Susunan kcluarga 
(yang menjadi 
tanggungannya)■

N a m a Hubungan
kcluarga

. . U m u r

\B. KETERAN GAN  M ENGEN A I YANG M EM PUNYA I SEKARAN G

7. Nama lengkap

8. Kebangsaan

9. Tempat tinggal

10. Apakah ada hubungan keluarga/istimewa dengan pemohon? Kalau ada 
bagaimann hubungan itu?

11. Apakah karena pemindahan hak ini tidak dilanggar ketentuan pasal 9 
Undang-undang No.56 Prp. tahun I960 mengenai batas minimum peinilikan • 
hak tanah pertanian?

C. KETERAN GAN  M ENGENAI TANAHNYA . ___________ _____________

12. Haknya r

13. Luasnya

14. Sura! bukti haknya : tgl. Np.

15. Lctaknya

16. Dipergunakan untuk apa :

17. Scbutkan bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang bcrharga vang 
tcrlctnk/tcrdapat di atasnya.
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0 .  :  ALASAN DAK! PADA PEMINDAHAN HAK YANG D1M0H0NKAN 1DZ1N

18. Bcntuk pcrbiiatiin hukuinnya 
tersebut dalam akla/surat 
tcrtanggal .............................. No. /

\{). Keterangan mengenai No. 18 (kalau jual-bcli berapa harganya? 
Kalau lukar menukar sebutkan benda penukarannya?)

Ii. TANAH-TANAH YANG SUDAH D IPUNYA I PEMOHON.

:o. L e I a k n y a Haknya Luasnya Dipergunak;/
s

F. LA1N-LAIN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMC^

21. Katau pcmolnm itu badan hukum, sebutkan modainya. 
iNasjona) atau Asing).

Dibuat dengan sobcnarnya di ; ... j-
Pada tanijga! : ...............................

Pcmolion.

........................................................
Nama jelas.

No............................  ,
IV/nom'n l<:rseMi( di .d.is ditnlak/diidzinkan dengan syarat bahwa jika tj 

ketiTanean-kcteraniian datam ruang A. C. I), dan l:. tersebut di atas tidak bcn^ 
ul/m ini imniaili Ualal dengan sendirinya dengan tidak mcngurangi kern 
dtl.ikN.niiik.innya 1uiMiil.ui Iciludap pemohun

.......................... tanggal..................

*')
\«lt Ix m 'ru  • .«t*KH|»*> > «
m / o *  Itc ic - 'i 'i  J t  11:i«■ m r t r « : i i

t  i l m i r i n  m \ i * n > i  i ' r  i n  t - r - 1  ■ n l M i >

<
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