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ABSTRAK 

 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolute dan 

vital, artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. 

Pada umumnya, peralihan hak milik atas tanah dilakukan dengan cara jual beli. 

Jual beli adalah suatu perjanjian, pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

disetuju.  Dalam hal transaksi jual beli tanah, dikenal adanya perjanjian 

pengikatan jual beli (PPJB). PPJB dibuat sebagai perjanjian awal untuk mengikat 

penjual dan pembeli sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli sebagai akibat 

terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh 

undang-undang belum terpenuhi. Permasalahan yang muncul adalah walaupun 

sering dipakai PPJB tetapi tidak pernah diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah, sehingga secara khusus kekuatan 

hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkadang masih dipertanyakan terhadap 

perjanjian pengikatan jual beli tanah sehingga berakibat pada kepastian hukum 

dan juga perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian jual 

beli tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang objek 

kejadiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak). Secara  in 

action/in abstracto pada setiap  peristiwa hukum yang telah  terjadi dalam 

masayrakat (in concreto). 

Kekuatan hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam peralihan hak 

milik atas tanah adalah dengan dilaksanakannya PPJB telah membuktikan sudah 

terjadi peralihan hak milik atas tanah, walaupun dalam hukum tanah Nasional 

tidak mengenal adanya PPJB dan dikatakan tidak mempunyai kekuatan untuk 

mengalihkan hak milik atas tanah, namun pada prakteknya dengan telah 

dilunasinya harga yang disepakati atau adanya pembayaran secara berangsur serta 

pemberian kuasa maka secara hukum pihak yang membeli tanah telah dianggap 

sebagai pembeli dan pemilik. Akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah PPJB tersebut sebagai alat bukti adanya 

peralihan dimana penjual berhak menyerahkan hak milik atas tanah tersebut 

kepada pembeli dan pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas 

tanah tersebut  dengan harga yang telah disepakati yaitu harga yang tercantum 

dalam perjanjian. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini melakukan 

pendaftaran secara sistematik sehingga setiap bidang hak milik atas tanah 

memiliki sertipikat dan juga terhadap tanah yang belum terdaftar terlebih dahulu 

dilakukan pendaftaran sebelum melakukan transaksi jual beli agar memberikan 

jaminan kepastian hukum dalam jual beli tanah.  

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, PPJB, Peralihan Hak Milik Atas Tanah, 

Alat Bukti 
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ABSTRACT 

 

Land is one of the very human need absolute and vital, meaning that 

human life is influenced and determined by the existence of the soil. In general, 

the transition ownership of the land is done by way of buying and selling. Sale 

and purchase is an agreement, one party to bind himself to hand over the goods 

and the other party to pay the price that has been disetuju. In the case of land 

transactions, known for their binding sale and purchase agreement. PPJB made a 

preliminary agreement to bind the seller and the buyer before the signing of the 

Sale and Purchase Agreements as a result of delays or the presence of certain 

requirements set by the law have not been met. The problem that arises is though 

often used PPJB but never regulated in Regulation Legislation relating to land 

rights, giving it a special force of law Agreements Sale and Purchase sometimes 

still questioned the binding agreement of sale and purchase of land, resulting in 

the rule of law and protection the law for the parties who are bound in the 

purchase and sale agreement. 

The method used in this study is empirical juridical. Empirical legal 

research is legal research object of events includes the provision and the adoption 

or implementation of normative legal requirements (codification, law or 

contract). Are in action / in abstracto on any legal events that have occurred in 

masayrakat (in concreto). 

The legal force of the Treaty Sale and Purchase Agreement in the 

transition of ownership of the land is with the implementation of the PPJB has 

proved already saw a shift of property rights over land, although the land law 

National does not recognize the existence of the PPJB and is said to have no 

power to transfer title to land, but on practice with the redemption price has been 

agreed or the payment gradually and legally empowering the party buying the 

land has been considered as a buyer and owner. The legal consequences of the 

parties to the Agreement Sale and Purchase Agreement is the PPJB as a means of 

evidence of the transition in which the seller reserves the right to hand over 

ownership of the land to the buyer and the buyer is obliged to make payment for 

the land at a price that has been agreed that the price indicated in the agreement , 

Therefore, the government in this case registering systematic way so that each 

area of property rights to land have a certificate and also to land not registered in 

advance be registered before buying or selling in order to guarantee legal 

certainty in land purchase. 

Keywords :The Power of Law, PPJB, Transfer of Rights of Properties on Land, 

Evidence 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolute dan 

vital, artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi 

tanah.
1
 Hal itu disebabkan karena Negara Indonesia adalah Negara Agraris 

sehingga keberadaan tanah menjadi suatu keharusan bagi kehidupan bangsa 

Indonesia. Terkait dengan kebutuhan pokok atas tanah, maka  manusia cenderung 

mencari dan memiliki tanah kosong, sehingga tampak adanya fungsi sosial tanah 

bagi manusia dan individu. Maksud tanah kosong adalah tanah yang bebas dari 

pendudukan pihak lain, bebas dari bangunan orang lain, dan terutama bebas dari 

hak milik orang lain.
2
 

Mengingat pentingnya keberadaan tanah, tidak jarang tanah menjadi bahan 

sengketa, terutama dalam hal kepemilikan. Untuk mengatur tentang pemanfaatan 

tanah atau lahan agar tidak menimbulkan sengketa dalam masyarakat, maka pada 

tanggal 24 September 1960 keluarlah peraturan perundang-undangan tentang 

pertanahan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-

Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Tujuan dikeluarkannya 

UUPA, adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang masalah pertanahan.   

Demikian pada pokoknya, tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah : 

                                                           

        
1
 J. Andy Hartanto, 2014, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum 

Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Laksbang Justitia, Surabaya, h.9. 

 
2
 Ibid, h.13. 
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1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan 

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan. 

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan. 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Tanah bagi kehidupan manusia makna yang multidimensional. Pertama, 

dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan 

kesejahteraaan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang 

dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat 

menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna 

sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali ke tanah. Karena makna 

tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan 

mempertahankan haknya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. 

 Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA berbunyi : 

“Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan 

wewenang untuk : 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa“ 

 

Sehubungan dengan Pasal 2 dalam UUPA, Pasal 4 ayat (2) UUPA, memberikan 

kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang diatasnya 
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sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain 

yang lebih tinggi.
3
 

Berkaitan dengan Hak Menguasai dari Negara yang tertuang dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf c UUPA, maka dalam Pasal 19 UUPA menyatakan :“Untuk 

menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah” 

Tindak lanjut Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

(selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) yang isinya meliputi 

penyelenggaraan pendaftaran tanah mulai dari pengukuran, pemetaan, 

penyelenggaraan tata usaha pendaftaran dan pendaftaran peralihan hak atas tanah 

serta pemberian surat tanda bukti  hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat 

yaitu berupa sertfikat hak atas tanah. 

 Berlakunya UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 maka setiap perjanjian 

yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta 

yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tanpa adanya akta 

tersebut, peralihan hak tersebut dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

 Suatu hak atas tanah akan beralih jika kepemilikannya berpindah kepada 

                                                           
 

3
 Urip Santoso, 2009, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media, 

Jakarta, h. 11. 
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orang lain tanpa melalui suatu perbuatan hukum, tetapi beralih akibat terjadinya 

suatu peristiwa hukum sedangkan suatu hak atas tanah dapat diperalihkan jika 

melalui suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah 

tersebut. Perbuatan hukum ini sengaja dilakukan antara pemegang hak lama 

dengan pihak ketiga yang akan menjadi penerima hak dan sekaligus nantinya 

adalah sebagai pemegang hak baru. Adapun bentuk-bentuk peralihannya berupa : 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam 

perusahaan dan hibah wasiat. Terkait akan peralihan ini telah diatur dalam PP No. 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu dalam paragraf 1 Pasal 37 ayat 

(1) yang menyatakan bahwa : 

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

 

Pada umumnya, di Indonesia peralihan hak atas tanah dilakukan dengan 

cara jual beli. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata), jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam 

masyarakat jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang lebih dikenal 

dengan perjanjian jual beli. Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana 

seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji kepada 

seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, 

sedangkan perjanjian sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain 
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undang-undang sesuai dengan bunyi Pasal 1233 KUHPerdata. Suatu perjanjian 

dapat dikatakan sah menurut hukum apabila telah memenuhi empat syarat 

sebagaimana diicantumkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya 

kesepakatan atau izin dari kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu 

perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan serta adanya sebab yang halal. 

Pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas 

mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya 

maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau 

tidak tertulis. Kebebasan untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 

KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata ini mengandung asas kebebasan 

berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian 

berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat 

perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, tentang apa saja dan perjanjian itu 

mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Namun 

kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, tetapi 

perjanjian harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat sahnya 

perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut Pasal 1320 KUHPerdata 

maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Selain itu, untuk 

melaksanakan kebebasannya itu ada pembatasan-pembatasan yakni sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Salah satu perjanjian yang dilaksanakan dalam bidang pertanahan adalah 

perjanjian pengikatan jual beli. 
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Pengikatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari 

kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat, karena tidak ditemukan 

dalam bentuk-bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Pengikatan jual 

beli tanah merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam 

bentuk-bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, namun pada prinsipnya 

suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah (selanjutnya disebut PPJB) tunduk 

pada ketentuan umum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata. 

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut, maka hal ini sesuai dengan asas 

konsensualisme yang dianut dalam Buku III KUPerdata. Konsensualisme artinya 

perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya 

kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.
4
  

Perjanjian pengikatan jual beli dimulai dari konsepsi yang memuat 

kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan 

ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata sehingga melahirkan kepastian 

serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.  PPJB ini dipahami 

sebagai perbuatan hukum pendahuluan atas perbuatan hukum sesungguhnya. 

Perlunya alat bukti yang kuat bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah 

timbulnya sengketa dikemudian hari, para pihak menginginkan adanya tindakan 

hukum yang dilakukan dan dituangkan dalam suatu akta otentik dihadapan 

seorang pejabat umum yang berwenang.  yakni notaris.  Atas dasar kebutuhan 

akan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, para pihak menganggap notaris 

adalah lembaga yang tepat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka, 

                                                           
 

4
 Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, Mengenal Hukum Perdata, 

CV.Gitama Jaya, Jakarta, h. 133. 
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dimana melalui akta seorang notaris, penjual meletakkan haknya atas tanah untuk 

kemudian dialihkan kepada pembeli melalui perbuatan hukum dihadapan pejabat 

umum lainnya yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya 

disebut UUJN Perubahan) menyebutkan : “Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya” Berkaitan dengan ketentuan di atas, Pasal 15 ayat (1) UUJN 

Perubahan menyatakan bahwa: 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang.” 

 

Dengan demikian, eksistensi notaris tercapai sebagaimana yang 

dikehendaki oleh aturan hukum yakni untuk membantu dan melayani masyarakat 

yang memerlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

peristiwa dan perbuatan hukum. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa 

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di 

tempat akta itu dibuat.” 

Perjanjian pengikatan jual beli meskipun dibuat secara otentik, hakikinya 

“baru” sebatas pernyataan kehendak pihak yang satu untuk melepaskan haknya 
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kepada pihak lain. Sementara itu, hukum tanah nasional berpandangan bahwa jual 

beli tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang bersifat 

tunai, riil dan terang. Pemindahan hak yang dikehendaki dalam hukum positif 

memuat syarat materiil dan syarat formil yang menentukan akan sahnya suatu jual 

beli. Syarat materiil antara lain : 

a. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan. Penjual merupakan 

pemegang yang sah dan sebagai pemilik; 

b. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. 

c. Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan; 

d. Tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa. 

Jika salah satu dari syarat materiil ini tidak dipenuhi maka jual beli tanah tersebut 

tidak sah atau batal demi hukum. Sedangkan syarat formil tersebut sesuai dengan 

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemindahan hak tersebut 

secara yuridis baru lahir semenjak dibuatkannya buku tanah hak milik atas tanah.  

Namun, dengan dibuatkannya perjanjian pengikatan jual beli, peristiwa levering 

yang terpenuhi sebatas penyerahan nyata belum memenuhi penyerahan secara 

yuridis, yang artinya kepemilikan tanah belum beralih dan keberadaan perjanjian 

ini menyatakan bahwa objek hak milik atas tanah tidak dapat diperjanjikan untuk 

dialihkan kepada pihak lain oleh pemiliknya. 

Suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan 

kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Walaupun sering digunakan, 

perjanjian pengikatan jual beli tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan tanah, sehingga kedudukan dan kekuatan hukum 
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perjanjian pengikatan jual beli terkadang masih dipertanyakan dalam transaksi 

jual beli tanah. 

Perbuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli tanah antara para pihak 

dilandasi oleh beberapa pertimbangan penting, diantaranya harga yang telah 

disepakati belum terbayar lunas oleh pembeli. Selain itu adanya kekurangan 

dokumen ataupun data yang harus diselesaikan selama perjanjian tersebut 

berlangsung. Sebagai pejabat umum, Notaris bukan bekerja untuk kepentingan 

sendiri tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat. Walaupun tugas dan 

wewenangnya membuat alat bukti atas perjanjian atau perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh para pihak, namun sering kali dalam prakteknya Notaris selalu 

disalahkan ataupun tidak jarang digugat. 

Permasalahan yang muncul adalah walaupun sering dipakai perjanjian 

pengikatan jual beli tetapi tidak pernah diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah, sehingga secara khusus 

bagaimana kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkadang masih 

dipertanyakan terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah.  Kekosongan norma 

ini tentunya berakibat pada kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi 

para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut. Dari keadaan tersebut, 

perjanjian pengikatan jual beli dibuat karena sertipikat sedang dalam proses 

pengurusan. Dimana perjanjian awal  para pihak berjanji dengan perjanjian 

pengikatan jual beli tersebuat akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual 

Beli di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam perjanjian 

pengikatan jual beli tanah sebagai alat bukti terutama apabila timbul permasalahan 
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di kemudian hari terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, yang tentunya 

memerlukan suatu pembuktian untuk dapat menyelesaikan pernasalahan hukum 

yang ada.  

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 840 K/Pdt/2005. 

Adapun kasus ini terkait dengan pembatalan serta terjadinya wanprestasi dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Penggugat mengajukan gugatan terhadap 

diri Tergugat dalam hal untuk memintakan Pembat alan dan atau memintakan 

tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pengikatan Perjanjian Jual Beli antara 

Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Desember 1998 yang di Legalisasi oleh 

Andreas Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan dengan daftar legalisasi Nomor : 

3.289/1998 (Mono) berikut dengan memintakan Pembatalan dan atau memintakan 

Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum surat kuasa antara Penggugat dengan 

Tergugat tertanggal 11 Desember 1998 yang juga dilegalisasi oleh Andreas 

Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

sebagai Instansi/Lembaga yang berwenang untuk itu, sebagaimana hal tersebut 

secara juridis ada diatur dan ditemukan dalam pasal 1266 KUH Perdata jo Pasal 

1337 KUH Perdata. Objek tanah terperkara yang merupakan milik Penggugat 

sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan (Beziter Recht) Penggugat serta 

belum adanya levering/penyerahan yang sah atas objek. 

Maka berdasarkan latar belakang di atas sangat menarik untuk dikaji lebih 

mendalam suatu karya ilmiah yang berjudul : “Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak 
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Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 840 K/Pdt/2005 Mahkamah 

Agung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan beberapa 

masalah yang akan diteliti lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

dalam peralihan hak milik atas tanah? 

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli sebagai alat bukti pada peralihan hak milik atas 

tanah? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur 

di dalamnya. Penegasan ini sangat diperlukan untuk memudahkan dalam 

menelaah permasalahan atau memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga 

pembahasan tidak menyimpang serta tidak meluas dari pokok perumusan masalah 

yang telah disebutkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup permasalahan dibatasi 

menjadi : 

1. Ruang lingkup permasalahan pertama terkait kekuatan hukum Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli dalam peralihan hak milik atas tanah meliputi bentuk-

bentuk pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam transaksi jual 
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beli tanah dan Pengikatan Jual Beli sebagai alat bukti dalam peralihan hak 

milik atas tanah 

2. Ruang lingkup permasalahan kedua terkait akibat hukum Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli sebagai alat bukti pada peralihan hak milik atas tanah 

meliputi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli sebagai Alat Bukti apabila terjadi wanprestasi dan 

akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai alat bukti. 

 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dibuat berdasarkan pada 

ide, gagasan, dan pemikiran sendiri, serta hasil membaca dari berbagai 

literatur. Dalam upaya menjaga originalitas penelitian ini, maka telah 

dilakukan penelusuran beberapa karya tulis yang terkait dengan persoalan 

yang diteliti. Adapun hasil penelusuran yang dimaksudkan dalam bentuk 

tabel dapat dikemukakan sebagai berikut :  

No Nama Peneliti Judul Penelitian Rumusan Masalah 

1. 

 

 

 

 

 

 

Bagus Gede Mas 

Widipradnyana 

Arjaya 

030911017 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Airlangga  

Wanprestasi Akibat 

Pemutusan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli 

secara Sepihak 

 

 

 

1. Apakah Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli 

yang berisi klausula 

pemutusan sepihak 

memiliki kekuatan 

hukum mengikat? 

2. Apakah pemutusan 
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2. 

2013 

 

 

 

 

Zefanya Siahaan 

0806317205 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Indonesia 

2012 

 

 

 

 

 

 

Analisis Yuridis 

terhadap Kasus 

Gugatan Wanprestasi 

Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) Tanah 

(Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung 

Nomor 280 

K/Pdt/2006) 

 

Pengikatan Jual Beli 

tanpa persetujuan 

pihak lain dapat 

dijadikan dasar 

gugatan wanprestasi? 

1. Apakah PPJB tanah 

yang dilakukan 

antara PT. Patra Jasa 

dengan sdr. Benny 

Sumampouw pada 

tanggan 18 Agustus 

1990 sah menurut 

hukum ?  

2. Apakah PT. Patra 

Jasa dan PT. 

Pertamina dapat 

dikatakan melakukan 

wanprestasi atas 

PPJB tanah yang 

dilakukan dengan 

sdr. Benny 

Sumampouw ? 

3. Bagaimanakah 
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perlindungan hukum 

terhadap PT. Pulau 

Seribu Paradise 

sebagai pihak yang 

dirugikan akibat 

Putusan Pengadilan 

Tinggi Jakarta yang 

menyatakan PPJB 

tanah batal demi 

hukum ? 

 

Adapun penelitian yang saya lakukan untuk menyusun karya tulis ini yaitu 

I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi 1103005093 Fakultas Hukum Universitas 

Udayana 2016 dengan judul penelitian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 840 K/Pdt/2005). Adapun 

rumusan masalah yang akan diteliti meliputi 1. Bagaimanakah kekuatan hukum 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam peralihan hak milik atas tanah ? dan 2. 

Bagaimanakah akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai alat bukti 

dalam peralihan hak milik atas tanah ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan ruang lingkup 

masalah, serta untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan, maka penelitian memiliki beberapa tujuan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Dengan demikian adanya tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah dalam kerangka 

pengembangan ilmu hukum sehubungan dengan paradigma science as a  

process (ilmu sebagai suatu proses). Paradigma ilmu tidak akan berhenti 

dalam penggaliannya atas kebenaran dalam bidang hukum perdata terkait 

dengan tinjauan yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai alat bukti 

dalam peralihan hak milik atas tanah. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami kekuatan hukum 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam peralihan hak milik atas 

tanah. 

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli sebagai alat bukti dalam peralihan hak milik 

atas tanah. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan 

wawasan yang lebih luas serta memberikan manfaat dalam rangka 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan perjanjian 

pengikatan jual beli berkaitan dengan hak milik atas tanah pada 

khususnya. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan 

bahan kepustakaan yang berkaitan dengan kekuatan hukum 

perjanjian pengikatan jual beli yang berkaitan dengan hak atas tanah 

sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa peralihan hak milik 

atas tanah. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan memberikan informasi mengenai 

kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli sebagai alat bukti 

dalam penyelesaian sengketa peralihan hak milik atas tanah. 

 

1.7 Landasan Teoritis 

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu landasan teoritis yang akan 

dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Landasan teori 

tersebut meliputi teori hukum, asas-asas hukum, norma, konsep-konsep hukum 

dan doktrin yang dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. 
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Dalam penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi, dan 

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara 

merumuskan hubungan antar konsep.
5
 

Kekuatan hukum adalah daya mengikatnya suatu aturan hukum dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Oleh karena itu, kekuatan hukum 

ini memberikan jaminan kepada para pihak atas perjanjian yang telah disepakati 

apabila timbul suatu permasalahan atau sengeketa yang dilakukan oleh salah satu 

pihak.                                                                            

Perjanjian dalam KUH Perdata di atur dalam buku III (Ketiga) tentang 

Perikatan, yaitu Pasal 1313 yang menentukan bahwa:  

“perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  

Apabila antara dua orang atau lebih tercapai suatu persesuaian kehendak untuk  

mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah antara mereka suatu persetujuan. Pada 

umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat 

secara lisan dan andaikata dibuat secara terlulis maka ini bersifat sebagai alat 

bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian undang-undang 

menentukan bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka 

perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya 

semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat untuk 

adanya perjanjian itu. 

                                                           
 

5
 Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.  
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Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada 

seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut 

yang dinamakan perikatan.
6
 Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua 

orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu 

hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan 

itu.
7
  

Salah satu perikatan yang biasanya sering dilakukan oleh masyarakat 

adalah jual beli.  

“Istilah jual beli berasal dari istilah Koop en Verkoop (Bahasa Belanda) 

yakni koop artinya pembelian, kopen artinya membeli dan verkoop artinya 

penjualan. Verkopen menjual dimana hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbuatan membeli di ssatu pihak dan ada perbuatan menjual di lain pihak. 

Istilah ini menunjukkan suatu perbuatan timbal balik. Dalam istilah Inggris 

: “Sale” yang artinya penjualan, to sale artinya menjual, istilah Perancis : 

”vente” yang artinya penjualan. Vendre artinya menjual dan istilah Jerman 

“Kauf” yang artinya penjualan. Kaufen artinya menjual juga, jadi hanya 

melihat dari sudut penjual saja yaitu perbuatan menjual.
8
 

 

Sehingga jika dikaitkan dengan perjanjian dengan istilah jual beli dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian atau persetujuan dua 

pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual berjanji menyerahkan 

hak sesuatu barang kepada si pembeli, sedangkan si pembeli akan membayar 

harga tersebut sesuai harga yang telah disepakati.  

                                                           
 

6
 R. Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta (selanjutnya disingkat R.Subekti I), 

h. 1. 

 
7
 Ibid.  

        
8
 I Gede Hady Sunantara, 2013, “Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah 

Siap Huni pada PT. Mitrasurya Cemerlang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 

Denpasar, h.11.  



19 

 

 

 

Dalam hukum perjanjian, terdapat tiga teori yang dapat digunakan untuk 

menentukan terjadinya kesepakatan. Kesepakatan merupakan langkah awal dari 

pihak yang membuat satu perjanjian, demikian pula halnya dalam terjadinya suatu 

perjanjian pengikatan jual beli. Terdapat beberapa teori yang menyatakan kapan 

terjadinya itu, antara lain teori kehendak (wilstheorie), teori pernyataan 

(verklaringstheorie), teori kepercayaan (vertrouwenstheorie). Berdasarkan teori 

kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak para pihak 

namun tidak terlepas dari adanya suatu pernyataan. Apabila suatu kehendak dan 

pernyataan tidak terjadi kesesuaian maka tidak terbentuk perjanjian. 

Teori pernyataan berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Dengan demikian, 

suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak dapat menjadi 

dasar suatu perjanjian. Agar kehendak dapat menjadi suatu perjanjian, maka 

kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga menjadi dasar dari terikatnya 

seseorang terhadap suatu perjanjian yang dinyatakan oleh orang tersebut. 

Berdasarkan teori kepercayaan, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. 

Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut 

menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan, 

bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Jadi, menurut teori ini 

terbentuknya suatu perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan 

yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.
9
 

Berbicara mengenai perjanjian pengikatan jual beli, pada prakteknya 

pemakaian perjanjian ini adalah sebagai perjanjian pendahuluan yang sering 

                                                           
 

9
 Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, h. 76-79.  
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digunakan untuk membantu dalam melakukan perjanjian jual-beli hak atas tanah. 

perjanjian ini bentuknya bebas serta pada umumnya suatu perjanjian pengikatan 

jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah 

satu pihak atau para pihak sebelum dilakukan perjanjian pokok yang merupakan 

tujuan akhir dari para pihak. Namun, terhadap perjanjian pengikatan jual beli 

sendiri dalam penerapannya hanya memakai asas umum perjanjian yang diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dengan kata lain belum diatur 

secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak 

atas tanah. 

 Dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa asas yang ada, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas Kebebasan Berkontrak yaitu setiap orang bebas mengadakan perjanjian 

apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. 

Akan tetapi terdapat pembatasan kebebasan tersebut, yaitu tidak dilarang oleh 

undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak 

bertentangan dengan kesusilaan.
10

  

b. Asas Kepastian Hukum 

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. 

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai 

undang-undang bagi para pihak.
11

 Sehingga jika terjadi sengketa dalam 

                                                           
        

10
 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, cet.5, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, h.289. 

 
11

 Mariam Darus Badrulzaman, 2015, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga 

Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.90. 
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pelaksanaan perjanjian maka keputusannya dapat memaksa yang melanggar 

tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. 

c. Asas Konsensualisme 

Menurut Subekti, asas konsesualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 

KUHPerdata yang mengatur unsur-unsur dan syarat-syarat perjanjian, salah 

satunya adalah persetujuan kehendak atau kata sepakat antara para pihak, 

dalam hal ini penjual dan pembeli tanpa diperlukan formalitas apapun, sejak 

tercapai kata sepakat, maka perjanjian jual beli itu sah dan mengikat kedua 

belah pihak untuk memenuhinya.
12

 

d. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. 

asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.
13

 Dalam Pasal 1338 

KUHPerdata menyebutkan : 

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, 

atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. 

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” 

 

“dari ketentuan diatas terdapat tiga istilah yang terkandung di dalamnya 

yaitu “semua perjanjian” yang mengartikan bahwa perjanjian yang 

dimaksud tidak hanya perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian tidak 

bernama. Kedua istilah “secara sah” yang mengartikan bahwa membuat 

perjanjian harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan bersifat 

mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi 

asas kepastian hukum. Ketiga istilah “itikad baik” yang mengartikan 

bahwa memberikan perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan 

                                                           
        

12
 Subekti, 1985, Aneka Perjanjian,Penerbit Alumni, Bandung, h.14 (Selanjutnya disebut 

Subekti II). 

        
13

 H.Salim, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, 

Bentuk dan Minuta Akta), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.12.  
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antara kreditor dengan debitor dengan debitor menjadi seimbang, dan ini 

merupakan realisasi dari asas keseimbangan.”
14

 

 

e. Asas Kekuatan Mengikat 

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa 

yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang 

dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.
15

 

f. Asas Obligatoir 

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak 

dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik akan beralih 

apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu penyerahan 

(levering). 

Dalam lokakarya Hukum Perikatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tanggal 17 sampai dengan 

tanggal 19 Desember 1985 dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, 

yaitu asas kepecayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian 

hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebebasan, dan asas perlindungan.
16

 

 Berbicara tentang kekuatan hukum dari perjanjian pengikatan jual beli 

khususnya dalam transaksi jual beli tanah, ini berkaitan dengan  peristiwa hukum 

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Timbul, 

berubahnya, hapusnya atau beralihnya suatu hak subjektif adalah  suatu peristiwa 

hukum. Salah satu peristiwa hukum adalah perbuatan hukum yaitu perbuatan yang 
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 Titik Triwulan Tutik, 2011, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, cet.3, PT. 

Kencana, Jakarta, h.227. 
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 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, h.89.  

 
16

 Subekti, loc.cit. 
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diberi akibat hukum yang dikehendaki subjek tersebut.
17

 Perbuatan hukum dapat 

dibagi di dalam klasifikasi sebagai berikut : 

 

a. Perbuatan hukum sepihak 

Perbuatan ini adalah perbuatan hukum yang timbul degan adanya 

pernyataan kehendak dari seseorang. 

b. Perbuatan hukum dua pihak atau lebih 

Perbuatan ini membutuhkan kesesuaian pernyataan kehendak dari dua 

orang atau lebih. 

 Menurut M.Yahya Harahap, alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan 

jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang 

sebuah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.
18

 Dasar 

hukum yang melandasi masalah pembuktian dalam system hukum pembuktian 

perdata diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 1866 KUHPerdata. Alat 

bukti dalam acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata yaitu 

tulisan/surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Membuktikan 

dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang 

memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang diajukan.
19

. Berkaitan dengan ini, pembuktian merupakan proses 

untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat 
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 Subekti, op.cit., h.5.  
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Rahmat Yudistiawan, 2013, Alat Bukti, 

https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/perang-salib-dan-invasi-mongol-oleh-

rahmat-yudistiawan/, diakses pada tanggal 20 Juli 2015. 

 
19

 Sudikno Mertokusumo, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 

h.109.  

https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/perang-salib-dan-invasi-mongol-oleh-rahmat-yudistiawan/
https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/perang-salib-dan-invasi-mongol-oleh-rahmat-yudistiawan/


24 

 

 

 

dianalisis dari segi hukum untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil 

keputusan.  

 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.
20

 Menurut Teori Perlindungan yang 

dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum 

terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum 

preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan 

dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum 

kepada keadaan sebenarnya, perlindungan ini biasanya dilakukan di Pengadilan. 

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan 

mencegah terjadinya suatu sengketa, perlindungan hukum jenis ini misalnya 

sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat 

mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan 

tersebut. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan mengenai bagaimana data dan 

informasi diperoleh dalam melaksanakan pemelitian. Penelitian pada 

dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar 

mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang ditangani. Metode 
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 Satjipto Raharjo,  2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53. 
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penelitian pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari metode 

keilmuan, dan dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah 

merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat 

dalam langkah-langkah penelitian.
21

 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis empiris, yang berarti dengan melihat permasalahan dari 

kenyataan yang ada dalam masyarakat dan dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian hukum empiris 

adalah penelitian hukum yang objek kejadiannya meliputi ketentuan dan 

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

(kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak). Secara  in action/in abstracto 

pada setiap  peristiwa hukum yang telah  terjadi dalam masayrakat (in 

concreto).
22

 

1.8.2 Jenis Pendekatan 

Di Dalam penelitian hukum umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis 

pendekatan yakni
23

 : 

1. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) 

Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan 

perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. 
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 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h.7.  

        
22

 Abdulkadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

h. 134. 
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 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, Denpasar, h.75-76. 
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2. Pendekatan Kasus (The Case Approach) 

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum bertujuan untuk 

mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum
24

. 

3. Pendekatan Fakta (The Fact Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang 

terdapat di lapangan yang diamati dan dikumpulkan secara metodis 

sebagai bahan untuk menunjang penelitian. 

4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual 

Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-

istilah hukum yang terdapat didalam suatu perundang-undangan, 

dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru 

dari istilah-istiah hukum dan menguji penerapannya secara praktis 

serta konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak 

atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan 

banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. 

5. Pendekatan Frasa (Word & Phrase Approach) 

Pendekatan ini mengkaji suatu istilah dalam suatu pengaturan 

hukum. 

6. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

Pendekatan sejarah ini dilakukan dengan menelaah latar belakang 
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 Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogjakarta, h. 185.  
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dan perkembangan dari materi yang diteliti 

7. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan 

perundangan-undangan Indonesia dengan satu atau beberapa 

peraturan perundangan-undangan negara-negara lain. 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, agar mendapatkan hasil 

yang ilmiah, serta dapat dipertahankan secara ilmiah, maka 

masalah dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan jenis 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). 

1.8.3 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian secara umum 

termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 

gejala lain dalam masyarakat. 

1.8.4 Data dan Sumber Data 

Pada penulisan dan penelitian ini, adapun data yang digunakan 

adalah bersumber dari : 

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari 

penelitian lapangan, melalui wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait. 
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b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan 

hukum yang terdiri dari : 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

autoritatif yang artinya memiliki otoritas.
25

 Bahan hukum 

ini mengikat dan sebagai landasan hukum dalam 

menganalisi permasalahan tersebut. Bahan hukum primer 

yang digunakan berupa norma / peraturan dasar dan 

peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu pendapat 

sarjana yang terkemuka. Artinya bahan sekunder ini adalah 

yang sudah tertulis oleh suatu lembaga seperti buku, karya 
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 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 96. 
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tulis, literatur-literatur ataupun jurnal serta data penunjang 

seperti wawancara. 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan 

hukum tersier digunakan Kamus Hukum, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dan kamus-kamus ilmiah. 

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau kepustakaan (Library 

Research) dan teknik wawancara (Interview). Teknik Studi Dokumen atau 

Kepustakaan (Library Research) merupakan suatu alat pengumpulan data 

yang dilakukan melalui data yang tertulis
26

, yaitu dengan cara mencari 

bahan-bahan di dalam buku-buku terkait untuk dibaca serta dicatat 

kembali untuk disusun secara sistematis sesuai dengan bahasan dalam 

penelitian ini. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut 

dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan 

penelusuran melalui media internet dan media cetak. Pemilihan bahan 

hukum dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan 

penelitian. Sedangkan teknik wawancara  (interview) merupakan sebuah 

dialog yang dilakukan pewawancara terhadap terwawancara. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara adalah pihak yang 
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 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara adalah pihak yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik non probability purposive sampling yaitu penarikan sampel 

dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yakni sampel dipilih atau 

ditentukan sendiri oleh peneliti yang mana menunjukkan dan pemilihan 

sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria 

dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan cirri utama dari 

populasinya. 

1.8.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil 

pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.
27

 

Setelah data dikumpulkan kemudian data diolah secara kualitatif dengan 

melakukan studi perbandingan antara data lapangan dengan data 

kepustakaan sehingga akan diperoleh data yang bersifat saling menunjang 

antara teori dan praktek. Dalam menganalisa data, setelah data terkumpul 

maka langkah penting selanjutnya adalah analisis data. Analisa data 

merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau 

telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang 

telah didapatkan sebelumnya. Dengan kata lain, analisis data yang 

dipergunakan dalam peneltian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data 
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31 

 

 

 

yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun 

kepustakaan di olah dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara 

deskriptif sesuai dengan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan untuk 

memperoleh kesimpulan yang tepat dan logis sesuai dengan permasalahan 

yang dikaji.
28
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