
ABSTRAK

Pengaturan mengenai pertanahan sebelum diundangkannya UUPA tunduk 
pada aturan pemerintah  penjajahan,  sehingga di  dalam negara terjadi  dualisme 
hukum agraria, yaitu hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional berlaku 
untuk masyarakat Pribumi dengan mendasarkan pada hukum adatnya.

UUPA  sebagai  dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  pertanahan,  di 
harapkan tidak terjadi suatu permasalahan berkaitan dengan pertanahan, karena 
adanya  suatu  kepastian  hukum.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  dijumpai 
kasus  mengenai  pertanahan  bahkan  kasusnya  sampai  ke  meja  pengadilan 
sebagaimana  kasus  peralihan  hak  atas  tanah  ketika  pembeli  meminta  agar 
sertipikat  dipisah,  namun  ditolak  bahkan  tidak  mengakui  terjadinya  jual  beli 
tersebut. 

Tesis ini memfokuskan pada  pendaftaran dan pemisahan sertipikat yang 
sebagian  telah  dijual. Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil 
pembahasannya adalah bahwa jual beli hak atas tanah tidak dibuktikan dengan 
akta jual beli yang dibuat oleh dan atau di hadapan PPAT adalah sah, sepanjang 
jual beli hak atas tanah yang telah dibuat memenuhi syarat materiil sahnya jual 
beli hak atas tanah, namun jual beli tersebut belum membawa akibat peralihan hak 
atas tanah. Peralihan hak atas tanah terjadi sejak dibuktikannya dengan akta jual 
beli yang dibuat oleh PPAT sebagai persyaratan formal sahnya jual beli hak atas 
tanah. Bidang tanah yang terdaftar dan sebagian dijual mewajibkan pemegang hak 
dalam hal ini penjual melakukan pemisahan bidang tanah dan sertipikat hak atas 
tanah sebagai dasar dibuatnya akta jual beli di hadapan PPAT.

Perlindungan hukum pembeli bidang tanah yang merupakan bagian tanah 
yang telah terdaftar  tidak dengan sendirinya hak kepemilikan itu pisah,  namun 
terlebih dahulu dilakukan pemisahan oleh pemegang hak atas tanah. Pemegang 
hak atas tanah ternyata menolak untuk melakukan pemisahan dengan alasan tidak 
pernah menjual hak atas tanah miliknya. Upaya yang ditempuh oleh pembeli yaitu 
mengadakan  musyawarah  dengan  penjual  agar  bersedia  untuk  melakukan 
pemisahan hak atas tanah beserta sertipikat hak atas tanah. Langkah berikutnya 
yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri disertai permohonan agar dalam 
putusannya  memerintahkan  pemegang  hak  yaitu  penjual  untuk  melakukan 
pemisahan atau memberi kuasa kepada pembeli untuk menghadap kepada Kantor 
Pertanahan  agar  dilakukan  pemisahan  bidang  tanah  untuk  dijadikan  dasar 
dibuatnya akta jual beli hak atas tanah.
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