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ABSTRAK 
 
 
 

KEKUATAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES 
BERALIHNYA HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN DALAM 

PERJANJIAN JUAL-BELI 
 

Jual beli, penukaran penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 
menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan 
hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, setiap terjadinya 
peralihan hak berupa jual beli haruslah menggunakan akta Notaris/PPAT karena 
memiliki kekuatan materiil. Adapun permasalahan yang dapat ditarik yaitu 
Bagaimanakah kekuatan akta proses peralihan hak milik atas tanah warisan yang 
sudah dibagi dan yang belum di balik nama dalam perjanjian jual beli? Dan Apakah 
dengan dibuatnya akta perjanjian pengikatan jual beli dapat dipakai dasar beralihnya 
hak milik atas tanah warisan dan perjanjian jual beli?  

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris penelitian 
yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawanacara dengan responden dan 
orang yang memahami permasalahan, dan mengkaitkan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku disukung oleh data primer dan data sekunder. 

Kerangka toeri yang digunkana adalah Negara Hukum dimana memiliki unsur 
utama yaitu : supremacy of law atau supremasi hukum, equality before the law atau 
persamaan di depan hukum, constiution based on individual right sejumlah dokumen 
yang isinya bersifat fundamental, konsep rule of law. Teori Perjanjian dalam hal ini 
terkait dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH 
Perdata. Perlindungan Hukum ada perlindungan hukum Preventif, perlindungan 
hukum Represif. Hak dan Kepemilikan hak milik atas sesuatu benda kepadanya 
diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu, sedangkan konsep 
pemilikan menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi 
sasaran pemilikan. 

 Kekuatan akta dalam proses peralihan mempunyai nilai pembuktian akta 
Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara formal 
untuk membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap akta yang dibuatnya. Akta 
perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT dapat dipakai dasar dalam 
peralihan hak atas tanah, karena di buat dihadapan Notaris/PPAT 

 
Kata kunci : kekuatan akta, jual-beli, tanah warisan 
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ABSTRACT 
 

THE POWER OF OFFICIAL OF LAND DEED MAKER IN THE PROCESS 
OF PROPERTY’S RIGHT SHIFT UPON INHERITANCE LAND IN A 

PURCHASE CONTRACT 
 

The implementation of Article 33 subsection 3 of the UUD 1945 is the Article 
19 subsection 1 of the Land Affair’s Main Law (UUPA). Purchase, shifting of 
bequest, giving with will, giving according to tradition, and other deeds purposed to 
transfer property’s right and the supervision are arranged with the Government 
Regulation, every event of right’s transfer such as purchase and sale should use the 
deed of Notary Public/PPAT because it has material power.  Problems that can be 
drawn are: How does the power of property’s right transfer process upon inheritance 
land that has been divided and which has not yet in mutation in the purchase 
contract?  And, Is it by the making of purchase binding agreement deed it can be 
used as the base of the transfer of property’s right upon inheritance land and the 
purchase contract?  
 Method used is the empirical legal research method which is a research that 
moves from the gap exist between das sollen and das sein which is the gap between 
the theory and the reality world. The primary data is field research such as interview 
with the involved parties whereas the secondary data is the literature study from 
books, Law, Government Regulation, journals and the papers. 
 Theory framework used is the Law State where it has main elements, those 
are: the supremacy of law, equality before the law, and the constitution based on 
individual right documents which the content is fundamental, the concept of rule of 
law.  The Agreement Theory in this case related to Article 1313 of the Civil Code, 
Article 1320 of Civil Code, Article 1338 of Civil Code, Article 1321 of Civil Code. In 
the Protection of Law there are The Preventive Law, The Repressive Law. The Right 
and Ownership of property’s right upon an object upon him/her is allowed to have 
benefit from the result of the object owned.  whereas the concept of ownership shows 
the relationship between a people with the object being ownership target.  
 The Power of deed in the process of shifting has proving value of Notary 
Public deed from material aspect, the deed should be seen as what it is, formally is to 
prove the truth and certainty to the deed he made.  The agreement deed made in front 
of Notary Public/PPAT can be made as basic in the shifting of right upon a land, 
because it is made in front of the Notary Public/PPAT.  
 
Keywords: power of deed, purchase and sale, inheritance land  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Hubungan hukum antara pihak-pihak yang mempunyai dampak hukum, 

sejalan dengan perkembangan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat hukum itu 

tumbuh pula dengan harapan untuk mengatasi persoalan hukum tersebut. Salah satu 

perkembangan pembangunan dalam bidang hukum dapat dilihat dengan semakin 

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengatur bentuk hubungan hukumnya 

dengan pihak lain dalam suatu perjanjian tertulis dengan akta Notaris. 

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah kata sepakat yaitu pernyataan 

kehendak beberapa orang yang telah sama-sama sepakat untuk menuangkannya dalam 

bentuk yang dikehendaki oleh para pihak. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka 

yang berarti bahwa masyarakat diberi kebebasan untuk membuat perjanjian yang 

menyimpang dari atau yang lain daripada berbagai perjanjian yang diatur dalam dan 

menurut Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dinyatakan dalam Pasal 

1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, di antaranya 

dapat dilihat dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Batasannya adalah muatan isi 

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan yang baik. 1 

Akta Notaris merupakan bukti otentik bukti sempurna, dengan segala akibatnya. 

Melihat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu akta, Sjaifurrachman  

mengemukakan mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

                                                
 1Herlien Budiono, 2014, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hal. 49. 
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pembuatan akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh Undang-Undang maka salah satu 

unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya 

maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik. 

2. Akta itu harus dibuat oleh door atau di hadapan ten overstaan seorang pejabat 

umum. 

3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk 

membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat. 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 mengatur bahwa, bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Ketetapan 

MPR No. II. 1983, Bab IV, bagian D, Nomor 27 menentukan pemanfaatan tanah 

harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam 

mewujudkan keadilan sosial. Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan dan makin 

ditingkatkan penataan kembali penggunaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan 

hak atas tanah.2 

Sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut, maka Undang-

Undang No. 5 tahun 1960 (LN 1960-104) Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok 

Agraria (lebih dikenal dengan sebutan UUPA), Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa: 

“untuk menjamin kepastian hukum dari Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”. 

                                                
2 Ketetapan-ketetapan MPR RI 1983, Penerbit Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, hal. 79. 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria tanggal 24 September 1960 maka sejak itu terdapatlah keseragaman aturan 

(unifikasi hukum) dibidang pertanahan. Dengan demikian segala sesuatu yang 

mengenai masalah pertanahan berlaku Undang-Undang tersebut, begitu pula dalam 

masalah jual-beli hak milik atas tanah warisan maka ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Agrarialah yang dijadikan patokan atau pedoman. Menurut 

ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1960 bahwa : 

Jual-beli, penukaran penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut 

adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak 

milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.3 

Dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria tersebut di atas maka setiap perubahan guna 

memindahkan hak milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan 

Pemerintah yang dimaksudkan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak 

milik atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 

meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan 

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Maka dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang dimaksud untuk 

memindahkan hak milik atas tanah apakah itu berupa jual-beli, penukaran, 

penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan 

perbuatan-perbuatan lain maka harus dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh 

Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam Pasal ini mengatur bahwa 

                                                
3 Boedi Harsono, 1983,  Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, 

Alumni, Bandung, hal 13 
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setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu 

hak baru atas tanah sebagai tanggung jawab, harus dibuktikan dengan suatu akta yang 

dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya 

dalam Peraturan ini disebut: Pejabat). Adapun pejabat yang dimaksud di atas adalah 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).4 Dalam Pasal 15 Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

menyebutkan bahwa  

Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan 
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta 
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu 
sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 
lain atau orang yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 

 
Demikian juga mengenai bentuk akta yang harus dipergunakan oleh Pejabat 

untuk membuat perjanjian-perjanjian yang dimaksud Pasal 37 tersebut ditentukan 

oleh Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta, yang telah 

ditambah oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 104/DJA/1977 dan SK 

62/DJA/1978, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Oktober 1977, No. Btu 

10/614/10-77. Sehingga sejak tanggal 24 September 1977 di semua ibu kota Propinsi 

seluruh Indonesia dan sejak tanggal 1 September 1978 di wilayah lainnya wajib 

digunakan formulir-formulir yang dicetak dan dijual di kantor pos. Notaris memiliki 

wewenang membuat akta pengikatan jual-beli tanah dengan status Sertifikat Hak 

Milik (SHM) tetapi tidak berwenang membuat akta otentik jual-beli tanah bersertifkat 

hak milik (AJB), karena kewenangan membuat Akta Jual-Beli Tanah (AJB) 

bersertifikat Hak Milik ada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)5 

                                                
4 Haryanto T, 1981, Cara Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Penerbit Usaha 

Nasional, Surabaya, hal. 6. 
 
5 Muchlis Patahna, 2009, Problematika Notaris, Rajawali, Jakarta, hal.9. 
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Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah antara para pihak dapat 

dilakukan melalui akta di bawah tangan atau dapat pula dilakukan melalui suatu akta 

yang dibuat dihadapan Notaris. Untuk tanah-tanah yang bersertifikat Hak Milik 

(SHM) maupun tanah yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) pengikatan 

jual belinya dapat dilakukan dihadapan Notaris. Pengikatan jual beli tanah dengan 

status Sertifikat Hak Milik merupakan perbuatan hukum awal yang mendahului 

perbuatan hukum jual beli tanah. Jadi pengikatan jual beli berbeda dengan perbuatan 

hukum jual beli tanah. 

Untuk menjamin adanya kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 19 ayat I UUPA). Sedangkan Pasal 23 ayat 

2 UUPA menetapkan pendaftaran pembukuan alat pembuktian mengenai hapusnya 

hak milik serta sahnya peralihan dan pembebasan hak tersebut. 

Sebagai Peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPA di atas, 

maka Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam 

Pasal 37 menetapkan bahwa: 

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, 
tukar menukar, hibah, permasalahan data 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.6 

Kemudian Pasal 5 UUPA mengatur bahwa yang dipakai sebagai dasar dari 

hukum agraria nasional adalah hukum adat sedangkan dalam hukum adat dikenal 

adanya prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku terhadap pemindahan hak atas 

tanah atau dalam hal ini jual-beli tanah seperti prinsip tunai (kontan) riil dan terang.  

Dalam KUH Perdata Pasal 1320 dengan tegas dan jelas dicantumkan bahwa: 

                                                
6 Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 

Tanah, Bagian Kedua, Cetakan IV,  Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta, hal. 174. 
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal.7 

 
Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH 
Perdata), yaitu : 
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang 

mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini 
dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. 
Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata 
mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan 
untuk saling mengikat diri.  

2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, 
Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada 
umumnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak mampu membuat 
sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. 
Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-
anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan 
orang sakit jiwa.  

3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang 
diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat 
ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk 
memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah 
timbulnya perjanjian kredit yang fiktif. 

4. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak 
boleh bertentangan dengan Perundang-Undangan, yang bersifat memaksa, 
mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.  
Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua 
syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan 
perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena 
mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang 
dilakukan itu.8 

 
Selanjutnya yang ada dalam pokok-pokok perjanjian itu, merupakan 

hukum dan Undang-Undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya, hal 

itu dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu : semua perjanjian dibuat 

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 

Demikian pula perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 

                                                
7 R. Subekti, Tjitrosudibio, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 339. 

 
8 R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 295 
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tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang9. 

Kesepakatan merupakan suatu proses dalam rangka mendapatkan titik 

temu dari dua kepentingan yang berlawanan. Proses ini umumnya diawali dengan 

pemberitahuan tentang maksud oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya 

(intent), kemudian pihak lainnya akan membalas dengan mengajukan  penawaran 

(offer). Apabila penawaran tersebut disetujui maka pihak yang dituju penawaran 

tersebut akan menerimanya (acceptance). Proses kesepakatan ini harus dilakukan 

secara bebas tanpa adanya kekhilafan atau paksaan, ataupun penipuan diatur 

dalam KUH Perdata Pasal 1321). Apabila sebaliknya terjadi dimana suatu 

kesepakatan diberikan secara tidak bebas maka kesepakatan itu menjadi tidak sah 

dan perjanjiannya menjadi dapat dibatalkan (tidak terpenuhi syarat subjektif). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditunjukkan bahwa jual-beli tanah bukanlah 

semata-mata suatu perjanjian konsensual, dengan harga jual-beli saja belum 

mengakibatkan berpindahnya hak milik atas tanah, masih diperlukan perbuatan 

pemindahan hak yang sering disebut penyerahan yuridis (yuridischa levering).10 

Seperti permasalahan yang dikemukakan sebelumnya mengenai kepastian 

hukum akta PPAT, R. Subekti memberikan pengertian sebagai berikut: 

Apabila dua orang datang kepada seorang notaris menerangkan bahwa mereka 
telah mengadakan suatu perjanjian (misalnya jual-beli, sewa menyewa dan lain 
sebagainya) dan meminta kepada notaris agar tentang perjanjian tersebut 
dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah yang dibuat di hadapan notaris itu. 
Notaris hanya mendengarkan apa yang dikehendaki oleh kedua pihak yang 
menghadap itu dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang tadi 
dalam suatu akta.11 

                                                
9 R.Setiawan, Op.cit., hal. 11 
 

10 Boedi Harsono, 1981, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan 
Pelaksanaannya, Bagian I, Jilid II, Djambatan, Jakarta, hal. 131. 

 
11 R. Subekti,1991,  Himpunan Pembuktian, Cetakan Kedelapan, Pradnya Paramita, Jakarta, 

hal. 29. 
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Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta otentik 

memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang 

mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di 

dalamnya. Sebagaimana yang pernah diterangkan, akta otentik itu merupakan suatu 

bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus 

dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar. Selama ketidakbenarannya 

tidak dibuktikan, dan sudah tidak memerlukan suatu alat bukti yang mengikat dan 

sempurna. 

Dari ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, menunjukkan bahwa 

menurut hukum positif setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 

tanah (dalam hubungan jual-beli tanah) harus dilakukan di hadapan Pejabat yakni 

PPAT. 

Dengan demikian akta PPAT ini sebagai bukti apabila jual-beli itu dibantah 

oleh pembeli ataupun oleh penjual sendiri. Mengenai alat bukti adanya jual-beli tanah 

memang akta PPAT bukan satu-satunya alat bukti. Berbicara mengenai alat bukti 

maka bukan hanya akta otentik saja (seperti halnya akta PPAT dan Akta Notaris) 

yang dapat dijadikan bukti akan tetapi akta di bawah tangan pun dapat dijadikan 

bukti. Hanya tentunya berbeda dalam kekuatan hukumnya karena akta otentik adalah 

akta yang sempurna sehingga tidak diperlukan alat bukti lain, sedangkan akta di 

bawah tangan masih diperlukan bukti atau saksi-saksi terutama jika pihak lawan 

menolaknya sebagai alat bukti, akta PPAT bukan satu-satunya alat bukti jual-beli atas  

tanah dapat kita lihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam keputusannya 

No. 123 K/Sip/1970.12 

                                                
12 Boedi Poernomo, 1977, Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria, Bagian 1, Esa sutyd 

Club, Jakarta,  hal. 85. 
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Dengan demikian alat pembayaran berupa kwitansi pun dapat dipakai sebagai 

alat bukti bahwa telah terjadi jual-beli atas tanah apalagi akta notaris.Namun 

demikian apabila hendak mengurus sertifikat tanah, barulah terasa kesulitannya, ini 

disebabkan karena untuk memperoleh sertifikat tanah harus ada akta PPAT terlebih 

dahulu. Tanpa diikutsertakan akta PPAT tersebut untuk mendaftarkan tanah atau 

mencatatkan haknya, maka kepala kantor pendaftaran tanah akan menolak 

pendaftarannya. Jadi menurut sistem hukum agraria akta PPAT berperan sebagai 

bukti jual-beli dan juga sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan hak si pembeli 

sebagai pemilik baru dari tanah tersebut untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. 

Dengan sendirinya hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum sebagaimana 

yang dikehendaki oleh Pemerintah. Jadi maksud Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 

adalah akta yang dibuat di hadapan PPAT adalah merupakan satu-satunya alat bukti 

untuk mencapai akibat hukum material yang dikehendaki. 

Dengan adanya peralihan hak atas tanah berupa jual beli, sesuai dengan norma 

hukum yang berlaku adanya kesenjangan antara teori dan dunia realita. Berbeda 

halnya dengan keadaan sebelum diberlakukannya UUPA, dimana menurut sistem 

hukum adat jual-beli tanah dilakukan di hadapan kepala adat (desa) yang tidak saja 

sebagai saksi dari jual-beli tersebut akan tetapi sekaligus menanggung bahwa jual-beli 

itu tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian pembeli mendapat 

pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru diadakan 

mendapat perlindungan hukum jika di kemudian hari ada gugatan terhadapnya dari 

pihak yang menganggapnya jual-beli tersebut tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan 

yang diatur oleh Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 dimana mengharuskan jual beli 

dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dapat dijadikan dasar 

sebagai pendaftaran tanah guna mendapatkan hak baru atas tanah tersebut. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai masalah tersebut dengan merumuskan judul “KEKUATAN AKTA 

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES BERALIHNYA HAK 

MILIK ATAS TANAH WARISAN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI”. 

Permasalahan mengenai kekuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah telah dibahas 

dalam beberapa penelitian, namun penelitian yang berjudul sebagaimana yang 

disebutkan diatas, belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sebagaimana dapat 

disimak dari hasil penelusuran yang terkait sebagai berikut: 

1. Tesis milik Rizal Effendi, SH., mahasiswa Program Magister Kenotariatan 

Universitas Diponegoro, yang berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan 

Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta 

Pembagian Hak Bersama (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar 

Lampung), disusun pada tahun 2008. Rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena 

warisan tanpa menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama tetapi 

menggunakan surat pernyataan ahli waris pada Kantor Pertanahan Kota 

Bandar Lampung? 

b. Mengapa proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan pada  

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tidak menggunakan Akta 

Pembagian Hak Bersama seperti ketentuan dalam PP 24/1997, tetapi 

menggunakan dasar surat pernyataan ahli waris? 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pendaftaran peralihan hak 

atas tanah karena warisan yang ditetapkan Kantor Pertanahan Kota Bandar 

Lampung dapat dilakukan hanya dengan membuat surat pernyataan ahli 
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waris yang isinya menunjuk salah satu ahli waris sebagai pemegang hak, 

pendaftaraan peralihan haknya dapat langung dilakukan tanpa ada satu 

perbuatan hukum dihadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT, dengan 

membuat akta pembagian hak bersama. Proses pendaftaran peralihan hak 

karena warisan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tidak 

menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama disebabkan masih adanya 

pengaruh adat yang kuat sehingga banyak masyarakat yang melakukan 

peralihan hak atas tanah dibawah tangan, adanya kebijakan yang diambil 

Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung dalam hal proses pendaftaran 

peralihan hak atas warisan dalam rangka percepatan proses serta untuk 

meringankan biaya yang timbul akibat adanya pendaftaran peralihan hak 

yang dilakukan pada Kantor Petanahan apabila dengan membuat akta 

PPAT yaitu Akta Pembagian Hak Bersama, walaupun surat pernyataan ahli 

waris yang dipakai sebagai dasar peralihan hak sangat rentan dapat 

menimbulkan sengketa dikemudian hari, sebab hanya dibuat di bawah 

tangan. 

2. Tesis Lubnah Aljufri, SH., mahasiswa Program Magister Kenotariatan 

Universitas Indonesia, yang berjudul Kekuatan Hukum Pembuktian Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli, disusun pada tahun 2012. Rumusan masalah yang 

terdapat dalam penelitian ini yaitu : 

a.Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual-beli? 

b.Bagaiamana kekuatan hukum Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh dan 

Penggugat dengan Tergugat II dan mengapa Pengadilan Negeri Depok 

menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II 
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dengan Tergugat I adalah sah (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 

120/Pdt.G/2009/PN. Dpk)? 

    Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perjanjian pengikatan jual beli 

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila perjanjian tersebut 

dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh 

undang-undang yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik. 

Maka akta itu mengikat pihak ketiga kecuali dapat di buktikan sebaliknya. 

Akta disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi bentuk yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. 

3. Tesis Buang Affandi, SH., mahasiswa Program Magister Kenotariatan    

 Universitas Diponegoro, yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Pembatalan 

 Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Jakarta Selatan, disusun pada tahun 2008

 Rumusan masalah yang tedapat dalam penelitian ini yaitu :  

 a. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan akta  

pengikatan jual beli tanah? 

b. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli 

tanah? 

c. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan 

pengikatan jual beli tanah? 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya 

pembatalan akta pengikatan jual beli adalah harga jual-beli yang telah 

disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli tidak dilunasi oleh pihak 

pembeli sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, dokumen-dokumen 

tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan ha katas tanah belum selesai 

sampai jangka waktu yang diperjanjikan, objek jual-beli ternyata dikemudian 
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hari dalam keadaan sengketa, para pihak tidak melunasi kewajibannya dalam 

membayar pajak, perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut dibatalkan oleh 

para pihak. Akibat dari pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah 

tersebut para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana 

yang telah diperjanjikan. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam suatu 

akta otentik sehingga memberikan perlidungan dan kepastian hukum bagi para 

pihak yang membuatnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Di dalam penulisan tesis ini sesuai dengan judul yang diajukan maka ada 

permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kekuatan akta dan pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah 

warisan yang sudah dibagi dan belum dilakukan perubahan status hak milik 

dalam perjanjian jual beli? 

2.  Apakah dengan dibuatnya akta perjanjian pengikatan jual-beli dapat dijadikan 

dasar beralihnya hak milik atas tanah warisan dalam perjanjian jual-beli. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai, lebih-lebih dalam bentuk tesis. Demikian juga dalam penulisan tesis ini 

mempunyai beberapa tujuan yaitu: 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Untuk Mengetahui Kekuatan Akta PPAT dalam proses Perjanjian Jual-Beli 

Hak Milik Atas Tanah Warisan dan untuk mengembangkan ilmu hukum terkait, 

memperluas wawasan pengetahuan sehingga dapat memahami, khususnya Hukum 
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Waris dan Hukum Kenotariatan. Selain hal tersebut diatas, penelitian ini bertujuan 

agar penulis mengetahui penerapan aturan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan 

khusus dari penelitian ini yaitu dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses beralihnya hak milik atas tanah warisan yang sudah 

dibagi dan belum dilakukan perubahan status kepemilikan dari penjual ke 

pembeli dalam perjanjian jual-beli. 

2. Untuk mengetahui kekuatan akta perjanjian pengikatan jual-beli dapat 

dijadikan dasar dalam beralihnya hak milik atas tanah warisan dalam 

perjanjian jual-beli. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Agraria mengenai 

kekuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam beralihnya hak milik atas tanah 

warisan dalm perjanjian jual-beli. 

1.4.2 Manfaat Praktis   

 Selain manfaat teoritis, penelitian ini memiliki manfaat praktis. Manfaat 

praktis dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian. 
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2. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang 

hukum, serta dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pelaksanaan beralihnya 

hak atas tanah warisan dalam perjanjian jual-beli. 

 

1.5 Landasan Teori dan Kerangka Berpikir 

1.5.1.    Teori Negara Hukum 

           Pemikiran Soepomo tentang konsep negara integralistik atau paham negara 

kekeluargaan menurut banyak pihak sangat berpengaruh dalam perumusan UUD 

1945. Tanggal 31 Mei 1945, dengan menguraikan tiga teori yang bisa dipilih sebagai  

dasar dan prinsip negara yang akan dibentuk.13 

Pertama Soepomo menyebut teori perseorangan atau teori individualistik. 

Teori ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Herbert Spencer dan 

Laski. Menurut teori ini, negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak 

antara seluruh individu dalam masyarakat demi menjamin hak-hak individu di dalam 

masyarakat. Kedua, Soepomo “menawarkan” teori pertentangan kelas atau  teori 

golongan sebagaimana diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin. Dalam teori ini, 

negara merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang 

lemah. Ketiga, Soepomo mengajukan teori yang ia sebut sebagai teori atau konsep  

negara integralistik yang didasarkan pada ide Spinoza, Adam Muller dan Hegel. Apa 

itu negera integralistik? Menurut Soepomo, integralistik berarti negara tidak untuk 

menjamin kepentingan individu. Bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, 

tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhya sebagai satu kesatuan yang 

integral. 

                                                
13 Soepomo, 1948, Soal Negara Indonesia-Serikat dan Uni Belanda-Indonesia, Jajasan 

Dharma, Djakarta, hal. 187. 
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Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang 

organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, segala bagian, 

semua individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan 

pada  prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam 

negara seluruhnya. Bagi Soepomo, konsep negara seperti ini cocok dengan alam 

pikiran ketimuran. Lagi menurutnya, pemikiran ini juga didasarkan pada struktur 

sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia. Bagi 

Soepomo, hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri.Struktur 

sosial Indonesia meliputi aliran pikiran dan semangat kebatinan. Struktur 

kerohaniannya bersifat persatuan hidup antara persatuan kawulo dan gusti. Persatuan 

dunia luar dan dunia batin. Persatuan mikrokosmos dan makrokosmos. Persatuan 

antara rakyat dengan  pemimpinnya. Inilah yang disebut Soepomo sebagai ide atau 

konsep negara integralistik. Dalam susunan persatuan antara rakyat dan pemimpinnya 

itu, segala golongan diliputi semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Inilah 

struktur sosial asli bangsa Indonesia. Hakekat Republik Indonesia adalah Republik 

Desa yang besar dengan unsur dan wawasan yang modern.14 

Konsep negara integralistik Soepomo dalam sidang BPUPKI tidak serta-merta 

disambut positif oleh semua peserta. Dan bukan hanya para hadirin yang hadir pada 

waktu itu, tetapi juga oleh para ahli dan akademisi yang hidup sesudahnya. Di bawah 

ini penulis akan menguraikan sedikit seputar polemik dan perbedaan pendapat yang 

terjadi. Menurut Immanuel Kantadalah seorang filsuf besar Jerman abad ke-18 yang 

memiliki pengaruh sangat luas bagi dunia intelektual. Pengaruh pemikirannya 

merambah dari wacana metafisika hingga etika politik dan dari estetika hingga 

teologi. Lebih dan itu, dalam wacana etika ia juga mengembangkan model filsafat 

                                                
14 Ibid, hal, 178 

 



 
 

28 
 

moral baru yang secara mendalam mempengaruhi epistemologi selanjutnya.Telaah 

atas pemikiran Kant merupakan kajian yang cukup rumit, sedikitnya karena dua 

alasan. Pertama, Kant membongkar seluruh filsafat sebelumnya dan membangunnya 

secara baru. Filsafatnya itu oleh Kant sendiri disebut Kritisisme untuk 

melawankannya dengan Dogmatisme. Dalam karyanya berjudul Kritik der reinen 

Vernunft (Kritik Akal Budi Murni) Kant menanggapi, mengatasi, dan membuat 

sintesa antara dua arus besar pemikiran modern.15 

Pemikiran Kant tentang Moral, Deontologi berasal dari kata Yunani “deon” 

yang berarati apa yang harus dilakukan, kewajiban. Pemikiran ini dikembangkan oleh 

filosof Jerman Immanuel Kant. Sistem etika selama ini yang menekankan akibat 

sebagai ukuran keabsahan tindakan moral dikritik habis-habisan oleh Kant. Kant 

memulai suatu pemikiran baru dalam bidang etika dimana ia melihat tindakan 

manusia absah secara moral apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan 

kewajiban (duty) dan bukan akibat. Menurut Kant, tindakan yang terkesan baik bisa 

bergeser secara moral apabila dilakukan bukan berdasarkan rasa kewajiban melainkan 

pamrih yang dihasilkan. Perbuatan dinilai baik apabila dia dilakukan semata-mata 

karena hormat terhadap hukum moral, yaitu kewajiban. 

Kant membedakan antara imperatif kategoris dan imperatif hipotetis sebagai 

dua perintah moral yang berbeda. Imperatif kategoris merupakan perintah tak 

bersyarat yang mewajibkan begitu saja suatu tindakan moral sedangkan imperatif 

hipotesis selalu mengikutsertakan struktur “jika.. maka.. “Kant menganggap imperatif 

hipotetis lemah secara moral karena yang baik direduksi pada akibatnya saja sehingga 

manusia sebagai pelaku moral tidak otonom (manusia bertindak semata-mata 

                                                
15 Magnis-Suseno, Franz. 1997, 13 Tokoh Etika, Kanisius, Yogyakarta, Immanuel Kant, 2005. 

Kritik Atas Akal Budi Praktis, Diterjemahkan dari judul Critique of Practical Reason, oleh Nurhadi, 
1956, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 175 
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berdasarkan akibat perbuatannya saja). Otonomi manusia hanya dimungkinkan 

apabila manusia bertindak sesuai dengan imperatif kategoris yang mewajibkan tanpa 

syarat apapun. Perintah yang berbunyi “lakukanlah” (du sollst!). Imperatif kategoris 

menjiwai semua perbuatan moral seperti janji harus ditepati, barang pinjaman harus 

dikembalikan dan lain sebagainya. Imperatif kategoris bersifat otonom (manusia 

menentukan dirinya sendiri) sedangkan imperati hipotetis bersifat heteronom 

(manusia membiarkan diri ditentukan oleh faktor dari luar seperti kecenderungan dan 

emosi). 

Dikaitkan dengan Negara Hukum suatu tindakan dalam jual-beli hak milik 

atas tanah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum 

seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 

Indonesia merupakan negara hukum, penguasa Negara dan pemerintah sesunguhnya 

hanyalah pelaksana dari hukum, baik yang diciptakan oleh negara sendiri maupun 

oleh rakyat sendiri. Oleh karena itu siapapun yang melakukan pelanggaran hukum 

harus dikenakan sanksi hukum, baik penyeienggara Negara/ Pemerintah termasuk 

para penegak hukum itu sendiri, maupun masyarakat harus dikenakan sangsi hukum. 

Jadi dalam suatu negara hukum, tidak ada seseorang pun yang kebal akan hukum, 

baik anggota masyarakat maupun penyeienggara Pemerintahan, serta para penegak 

hukumnya. 

Itulah konsep equality before the law (persamaan didepan hukum) dalam 

konsep rule of law. Konsep rule of law itu sendiri seperti diterangkan oleh A.V Dicey, 

memiliki unsur utama yaitu : supremacy of law, equality before the law dan the 

constiution based on individual right.16 Unsur pertama, yaitu supremacy of law atau 

supremasi hukum, di Inggris tempat dicetuskannya konsep tersebut merupakan hal 

                                                
16 Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, hal. 20 
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yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, hal ini merupakan unsur yang diperjuangkan 

rakyat Inggris lebih awal jika dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya. 

Unsur kedua, yaitu equality before the law atau persamaan di depan hukum. 

Semua warga baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada 

hukum dan di adili di Pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama 

kedudukannya di hadapan hukum dan apabila melanggar hukum baik secara individu 

maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama dan dalam 

Pengadilan yang sama pula. 

Unsur ketiga, yaitu constiution based on individual right, disini tidak seperti 

yang umum terdapat di negara lain yang berupa sebuah dokumen yang disebut 

constition atau Undang-Undang Dasar, melainkan constition disini menunjuk pada 

sejumlah dokumen yang isinya bersifat fundamental.17 

Konsep rule of law bukan satu-satunya konsep negara hukum, selain itu masih 

banyak konsep negara hukum dari negara-negara lain yang dikenal dengan konsep 

Rechsstaat. Pemahaman mengenai negara hukum dengan konsep rule oflaw 

umumnya berkembang di negara-negara eropa kontinental, pemahaman terhadap 

negara hukum mengikuti konsep rechsstaat. Konsep rechsstaat menurut beberapa 

sarjana dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Menurut Friedich Julius Stahl,rechsstaat memiliki unsur utama yaitu : 

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

b. Pemisahan kekuasaan berdasarkan Trias Politika, 

c. Penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang (Wetmatig 

Bestuur), 

d. Adanya Peradilan Administrasi Negara. 

                                                
17Ibid, hal. 51. 
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2. Menurut A.V. Dicey, rechsstaat memiliki unsur utama yaitu : 

a. Supremacy of law atau supremasi hukum, 

b. Equality before the law atau persamaan di depan hukum, 

c. Constiution based on individual right atau negara Indonesia adalah negara 

hukum berdasarkan Pancasila.  

Delapan hal yang dapat menggagalkan suatu pembuatan hukum dan yang 

harus dihindari, menurut Fuller adalah : 

a. Kegagalan untuk membuat peraturan yang berakhir dengan ketidak pastian. 
b. Kegagalan membuat peraturan umum dimana dibutuhkan pengamatan 
c. Penyalahgunaan dari pembuatan hukum yang retroaktif 
d. Kegagalan untuk membuat yang komprehensif 
e. Membuat peraturan yang berkontradiktif satu sama lain 
f. Membuat peraturan yang persyaratannya tidak bisa dipenuhi 
g. Merubah peraturan sangat sering sehingga pelaksanaannya tidak jelas  
h. Tidak adanya kesinambungan antaraisi peraturan dan pelaksanaannya18 

 

Hal ini berarti bahwa setiap tindakan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya harus didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik 

yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti yang tersirat dalam Pasal 1 ayat  

(3) amandemen UUD 1945 menyatkan bahwa " Negara Indonesia adalah negara 

Hukum". Sehingga jika dikaitkan dengan ruang lingkup jual beli hak atas tanah 

maka secara filosofis konstitusional jelas di nyatakan bahwa Indonesia menganut 

prinsip Negara Hukum yang dinamis atau welfare state (negara kesejahteraan), 

sebab negara wajib menjamin kepastian hukum serta kesejahteraan sosial 

masyarakat.19 Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum “rechstaat” 

                                                
18 Lon. L Fuller, l969."The Morality of Law, rev, ed (New Haven, Conn : Yale University 

Press), hal. 39. 
19 S.F. Marbun, Moh.Mahfud MD, 2000, Poko Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet.Kedua, 

Liberty, Yogyakarta, hal.52 
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menurut Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat:20 

1. Asas legalitas. Setiap pihak Pemerintahan harus didasarkan atas Peraturan 

Perundang-Undangan (wettelijke gronslag). Dengan landasan ini, Undang-

Undang dalam arti formil dan undang-undang sendiri merupakan tumpuan dasar 

tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan Undang-Undang 

merupakan bagian penting Negara Hukum. 

2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara 

tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. 

3. Hak-hak dasar (grondrechten), merupakan sasaran perlindungan diri 

Pemerintahan terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk 

Undang-Undang. 

4. Pengawasan Pengadilan bagi rakyat tersedia. 

Relevansi dari konsep ini dengan objek penelitian ini adalah unsur pertama asas 

legalitas dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam kaitan ini asas legalitas 

berkaitan dengan kepastian atas jual-beli hak atas tanah yang diakui berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka akan 

memberikan proteksi terhadap kepastian hukum dalam jual-beli tanah maupun badan 

hukum sebagai perwujudan HAM. Negara Indonesia adalah Negara Hukum 

(rechstaat) berdasarkan Pancasila. Ini berartibahwa setiap tindakan Pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya harus didasarkan pada norma-norma hukum 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Secara konstitusional Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang diketahui 

dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara 

hukum artinya bahwa negeri ini hukum dijadikan sebagai panglima, segala sesuatu 
                                                

20 Burkens, M.C., et.al. 1990, Beginselen van de Democratiche Rechtasstaat, Dalam Yohanes 
Usfunan, 1988, Kebebasan Indonesia, Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana 
UNAIR, Surabaya, hal.111. 
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yang kita laksanakan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku di negara 

tersebut. Dengan demikian semua tindakan Pemerintahan harus menurut hukum. 

Menurut Badudu dan Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia efektivitas berarti 

keefektifan, keefektifan artinya sifat atau keadaan efektif. Efektif artinya mulai 

berlaku (tentang undang-undang), jadi efektivitas adalah sifat atau keadaan mulai 

berlakunya undang-undang.21 

Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa 

efektivitas berarti keefektifan. Keefektifan artinya hal mulai berlakunya (tentang 

Undang-Undang, Peraturan), jadi efektivitas adalah hal mulai berlakunya Undang-

Undang atau Peraturan.22 Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti 

penegakan hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.23 

Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah 

satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku 

teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya 

terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakupefek 

total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau 

negatif.24 

                                                
21 Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, 

Jakarta, hal. 371. 
 

22 Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 
Balai Pustaka, Jakarta, hal. 284. 

 
23  Soerjono Soekanto, 1999, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Liberty, 

Jogjakarta, hal. 132 
 
24 Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 88. 
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Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk Undang-Undang, 

Friedman menyatakan bahwa25 : 

“Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or 
command, a deliberate instance of legal behavior that bens toward the legal 
act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of 
the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of 
noncompliance or, as the case may be, legal culpability”. (Ketaatan adalah, 
dengan kata lain, mengetahui kesesuaian dengan norma atau perintah, contoh 
dari sikap hukum yang mengarah ke aksi hukum yang membawanya. Ketaatan 
dan penyimpangan adalah dua hal yang berkesinambungan). 
 
Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap 

sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan 

(compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan 

(evasion). Konsepkonsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan 

pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.26 

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu : 

a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada Undang-Undang. 
b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.27 
 

                                                                                                                                      
 
25 Friedman L.M., 1975, The Legal System A Social Science Perspective, Russell Sage 

Foundation, New York, dalam Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika dalam 
Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 88. 

 
26 Siswantoro Sunarso, loc.cit. 
 
27 Soerjono Soekanto I, op.cit., hal. 8. 
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Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. 

Faktor hukumnya sendiri, seperti pada Undang-Undang merupakan faktor 

pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-Undang 

dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh 

Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum 

yang berasal dari Undang-Undang, dapat disebabkan28 : 

a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, seperti Undang-
Undang tidak berlaku surut (artinya Undang-Undang hanya boleh 
diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang 
tersebut dan terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku; 

b) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 
menerapkan Undang-Undang (adanya berbagai undang-undang yang belum 
juga mempunyai Peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undnag 
tersebut diperintahkan demikian); 

c) ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan 
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal 
itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan 
secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) 
yang kurang  tepat. 

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di 

bidang-bidangkehakiman,kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. 

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan 

(status) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (role). Suatu hak 

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah 

beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan 

peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari 

lingkungan, yaitu29 : 

                                                
28 Soerjono Soekanto I, op.cit., hal. 17-18. 
 
29 Soerjono Soekanto I, op.cit., hal. 34-35. 
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a) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 
lain dengan siapa dia berinteraksi; 

b) tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 
c) kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga 

sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; 
d) belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 

tertentu, terutama kebutuhan material; 
e) kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme. 
Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya 

dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, 

yaitu : 

a) yang tidak ada diadakan yang baru betul; 
b) yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan; 
c) yang kurang ditambah; 
d) yang macet dilancarkan; 
e) yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.30 

Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan 

hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh 

masyarakat Indonesia yakni : hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). 

Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum 

mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum 

menjadi terlampau banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan 

pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya. 

                                                                                                                                      
 
30 Soerjono Soekanto I, op.cit., hal. 44. 
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Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak 

hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah 

lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan Perundang-

Undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh 

masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas 

atau terlalu sempit. Disamping itu, mungkin juga timbul kebiasaan untuk kurangn 

menelaah Perundang-Undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di 

dalam masyarakat. 

Disamping itu, ada golongan masyarakat yang mengartikan hukum sebagai 

tata hukum atau hukum positif tertulis. Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah 

hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas 

hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat 

bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada 

kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga 

timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum 

tertulis. Kecenderungan ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya 

Perundang-Undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.31 

Faktor kelima kebudayaan. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut 

dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan 

hasil karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat 

manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan 

melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan 

sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan 

kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur 

                                                
31 Soerjono Soekanto I, op.cit., hal. 54-55. 
 



 
 

38 
 

hubungan antarmanusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata 

tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak 

jarang berlawanan satu dengan lainnya. 

Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya, 

merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

masyarakat. Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk melindungi 

dirinya terhadap kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan dalam masyarakat 

tidak selamanya baik dan untuk menghadapi kekuatan yang buruk.32 

Konsep Negara Hukum Menurut A.V.Dicey, Negara Hukum harus 

mempunyai 3 unsur pokok : 

1      Supremacy Of Law 

Dalam suatu Negara Hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi 

tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada 

kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan 

hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. 

Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. 

2      Equality Before The Law 

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum 

adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni Pemerintah 

berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur 

pedomannya satu, yaitu Undang-Undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka 

orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya 

Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan 

ndang-Undang merupakan backing terhadap yang benar. 
                                                

32 Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, 
Jakarta, hal. 203, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II). 
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3      Constitution Base of Individual Right 

Human rights, meliputi 3 hal pokok, yaitu : 

1. The rights to personal freedom (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk 

melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan 

orang lain. 

2. The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak 

untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang 

bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia 

menerima kritikan orang lain. 

3. The rights to public meeting (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan 

ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau 

memprovokasi.33 

1.5.2. Teori Perjanjian 

Berbicara masalah perjanjian kalau dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dalam buku III dapat dijumpai mengenai perikatan pada umumnya. Perikatan 

mempunyai pengertian yang lebih luas dari perjanjian karena perikatan dapat berupa 

perjanjian yang disebut dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Disamping 

itu ada juga perikatan yang bersumber dari Undang – Undang. 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Dari ketentuan Pasal ini jelaslah untuk didapatkan 

adanya suatu perjanjian paling sedikitnya harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, 

dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu hal 

tertentu. Hal tertentu dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, 

                                                
33 Soedjati, Djiwantono, J, 1955, Setengah Abad Negara Pancasila.Centre for Strategic and  

International Studies(CSIS), Jakarta, hal. 89 
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maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, 

antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang 

perseorangan dengan badan hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. 

Begitu juga hanya dalam praktek/dalam masyarakat, masalah perjanjian sudah sangat 

lumrah diketahui. 

Bahkan sering dilakukan baik secara tertulis maupun dengan cara lisan. Juga 

tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Kemudian 

sehubungan dengan perjanjian R. Subekti memberikan definisi, perjanjian adalah 

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang 

itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.34 

Uraian itu memberikan ketegasan, bahwa bagi para pihak yang melakukan 

perikatan mempunyai keterikatan untuk berbuat sesuatu yang masing-masing 

kepentingan yang telah disepakati. Ini berarti tiap-tiap pihak yang melakukan 

perikatan itu harus bertanggung jawab terhadap hak pihak yang lain. kuatnya 

perikatan itu, ditujukan dengan adanya hukum untuk menuntut pihak lain yang 

melalaikan kewajibannya sebagai suatu upaya hukum menjamin hak para pihak dalam 

peristiwa perikatan.Dengan diadakannya suatu perjanjian maka para pihak yang 

berjanji harus tunduk kepada hal-hal yang telah diperjanjikan. Semua perjanjian harus 

dilakukan dengan etikad baik dan tidak boleh dilakukan secara bertentangan dengan 

asas kepatutan dan keadilan. 

Lain halnya dengan perjanjian yang diberikan oleh Yahya Harahap dikatakan ; 

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang 

atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk menunaikan 

                                                
34 R. Soebekti, 1979, Hukum Perjanjian, Cet. CV. IV. Pen. Internusa Jakarta, (selanjutnya 

disingkat R. Soebekti II) hal 1 
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prestasi 35 . Dari pengertian ini unsur perjanjian harus ada hubungan hukum 

menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada 

suatu pihak yang meletakan kewajiban dipihak lain. Dengan demikian perjanjian ini 

biasa disebut perjanjian sepihak disamping perjanjian sepihak juga dikenal dengan 

perjanjian timbal balik dalam perjanjian ini masing-masing pihak sama-sama 

mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pengertian itu ditunjukan pula, 

bahwa terdapat adanya hak bagi para pihak yang lain, yang melakukan perjanjian, 

disamping kewajibannya. Untuk menjamin kekuatan perjanjian itu, maka dikatakan 

bahwa perjanjian yang merupakan kesempatan berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

mereka yang melakukan perjanjian. 

Kalau di telusuri maka dari perikatan dan perjanjian, maka didalamnya terdapat 

makna adanya perjanjian, jadi tidak akan ada perikatan, bila tidak ada kesepakatan 

sebagai wujud.Bila  berbicara tentang hak dan kewajiban, maka hal itu akan 

membawa suatu konsekuensi hukum bagi para pihak. Pengertian perjanjian 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Purwahid Patrik yang 

menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-

formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua 

atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari 

kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-

masing pihak secara timbal balik . 

                                                
35M.Yahya Harahap, 1986, Segi–segi Hukum Perjanjian, Cet.Iipen, Alumni Bandung, Bandung, 

(selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I), hal 6 
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Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian 

terdapat beberapa unsur yaitu. 

 1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua 
orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan 
perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu 
perundingan. 

3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para 
pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan 
dan Undang-Undang. 

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi 
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan 
syarat-syarat perjanjian.  

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa 
dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan Undang-
Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu 
perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.36 

 
Dari uraian di atas, maka pernyataan dalam perjanjian pada hakekatnya 

terdapat tiga hal pokok yaitu sbb :  

1. Hak salah satu pihak ;  merupakan kewajiban pihak lain yaitu pihak yang 

mempunyai hak, adalah menerima hasil dari kewajiban pihak lainnya misalnya 

dalam perjanjian perbankan, kewajiban pihak perbankan adalah menyiapkan 

sejumlah uang untuk diserahkan kepada debitur sebagai uang pinjamannya. 

Dan jumlah yang dipinjam sesuai dengan perjanjian, adalah hak debitur untuk 

mendapatkan pelayanan menerima pinjaman dari perbankan. 

2. Kewajiban pihak lainya ; merupakan hak pihak yang satu yaitu kewajiban 

debitur untuk membayar hutangnya dan penerimaan kembali angsuran 

pinjaman merupakan hak perbankan sebagai debitur termasuk didalamnyahak 

perbankan terhadap barang yang dijadikan jaminan terhadap sejumlah uang 

yang dipinjam. 

                                                
36 Patrik, Purwahid, 1988, Hukum Perdata II, Undip, Semarang 
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3. Kesepakatan ; yang dimaksud dalam hal ini adalah dimaksudkan bahwa materi 

perjanjian yang menetapkan bahwa bila terjadi situasi yang menyebabkan 

timbul perselisihan antara para pihak, dapat ditempuh jalan damai dan jalan 

lain melalui prosedur hukum dan Peraturan–Peraturan Perundang-Undangan. 

Dikatakan mereka telah menyepakati pula akibat sebagai sangsi yang harus 

diterima. 

Untuk sahnya perjanjian harus memenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan 

didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut : 

1.  Sepakat mereka yang mengikat dirinya 

Dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengikat dirinya  

dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. 

2.   Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Dalam melakukan suatu perjanjian kedua belah pihak harus cakap untuk itu, 

sedangkan orang yang berada dibawah pengapuan, dibawah umur, orang sakit 

jiwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. 

3.   Sesuatu sebab yang halal 

Disamping karena dalam keadaan mampu untuk melakukan perjanjian dalam arti 

mereka dalam keadaan sehat rohani yang dipandang mampu secara yuridis. 

 4. Suatu hal tertentu. 

Perjanjian yang telah disepakati dalam keadaan tidak tersangkut dalam peristiwa 

hukum yang menjadi hak orang lain, suatu yang diperjanjikan harus bebas dari 

unsur-unsur yang dianggap tidak benar bila dipandang menurut hukum, agama 

maupun norma-norma lainnya. 

Selanjutnya yang ada dalam pokok-pokok perjanjian itu, merupakan hukum 

dan Undang-Undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya, hal itu 
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dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu : semua perjanjian dibuat secara sah 

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula 

perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan 

didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan 

oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang37. 

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan tersebut maka  syarat-syarat suatu 

perjanjian sangat diperlukan dan ditentukan oleh berbagai keadaan yang ditentukan 

berdasarkan hukum, seperti syarat sahnya suatu perjanjian, kejelasan benda dan atau 

perbuatan yang diperjanjikan serta mereka dalam keadaan cakap untuk melakukan 

perjanjian dan perjanjian menurut ketentuan–ketentuan yang berlaku, seperti keadaan 

sebenarnya dari pihak yang melakukan perjanjian yang merupakan kondisi obyektif, 

bahwa mereka diakui secara hukum dan memenuhi aturan serta norma lainnya sesuai 

dengan agama, norma adat dan norma susila lainnya yang berlaku dimana perjanjian 

itu dilakukan. 

 Proses kesepakatan ini harus dilakukan secara bebas tanpa adanya kekhilafan 

atau paksaan, ataupun penipuan diatur dalam KUHPerdata Pasal 1321.  Apabila 

sebaliknya terjadi dimana suatu kesepakatan diberikan secara tidak bebas maka 

kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjiannya menjadi dapat dibatalkan (tidak 

terpenuhi syarat subjektif). 

Pasal tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 

Negara Repiblik Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum, artinya setiap 

warga Negara taat dengan hukum yang berlaku dan berhak mendapatkan keadilan 

yang sama di mata hukum. 

                                                
37 R. Setiawan, Op.cit. hal. 11 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 Pasal 27 dan 

28 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan ayat (2) Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (3) Setiap 

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. 

1.5.3. Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan hukum, seperti dilihat dalam Kamus Bahasa Indonesia 

adalah sebagai berikut: Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang dimaksudkan 

dengan perlindungan hukum adalah 38:“Suatu upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan Peraturan-Peraturan atau 

Undang-Undang”. 

Sedangkan menurut Kamus Hukum Perlindungan Hukum adalah 39:“Suatu 

upaya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan-

Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan negara dan sebagainya atau dapat yang 

berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara”. 

Konsep perlindungan hukum atas suatu kepentingan tertentu, merupakan 

manifestasi dari prasyarat untuk masuk ke dalam phase negara kesejahteraan. 

Fenomena Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan fenomena penting di akhir 

abad ke-19 dengan gagasan bahwa Negara didorong untuk semakin meningkatkan 

perannya dalam  mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, 

                                                
38 Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 897. 
  
39 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Hukum, hal. 954. 
 



 
 

46 
 

termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme sebelumnya 

cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.40 

Perlindungan tidak hanya berdasar hukum tertulis tetapi termasuk juga hukum 

tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam 

menjalankan hak dan kewajibannya. 

1. Perlindungan Hukum Preventif : Kepada rakyat diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah 

mendapat bentuk yang definitive. Bertujuan mencegah terjadinya sengketa. 

2. Perlindungan Hukum Represif : bertujuan menyelesaikan sengketa 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi Pemerintah yang didasarkan 

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, 

Pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang 

didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian demikian, penanganan perlindungan 

hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum represif. 

Dari pengertian perlindungan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan 

acuan Perlindungan Hukum Represif. 

 Dalam merumuskan perlindungan hukum landasanya adalah Pancasila sebagai 

idiologi dan falsafah Negara, dimana perlindungan hukum oleh Pemerintah dalam 

upaya melindungi segenap kepentingan seseorang dan cara mengalokasikan statu 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. 41 

1.5.4. Hak dan Kepemilikan 

                                                
40  Jimly Asshiddiqie, 2000, Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif, 

Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 97. 
 
41  Hardjon M. Philippus, 1988, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, hal. 167 
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Dalam hukum seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda 

kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut 

dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan 

Peraturan Perundangan. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut “Hak” 

atau “Wewenang”. Jadi pemilik benda itu berhak untuk mengasingkan benda 

tersebut.42 

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 

pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan 

dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan 

demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, 

melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang. 

Menurut Fitzgerald ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah 
sebagai berikut : 

a) Hak itu melekat kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek 
dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang 
yang menjadi sasaran hak. 

b) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, 
antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. 

c) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan 
(comission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan. Ini disebut 
sebagai isi dari hak. 

d) Comission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai 
obyek dari hak. 

e) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu sesuatu peristiwa 
tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.43 

 
Konsep pemilikan juga menunjukkan hubungan antara seseorang dengan 

obyek yang menjadi sasaran pemilikan. Namun berbeda dengan penguasaan yang 

lebih bersifat faktual, maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak, yang 
                                                

42 C.S.T. Kansil, 1979, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, Cet. Kedua, hal. 119 
 

43 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Keenam, hal. 61. 
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kesemuanya dapat digolongkan ke dalam ius in rem, karena berlaku terhadap semua 

orang, berbeda dengan ius personam yang hanya berlaku terhadap orang-orang 

tertentu. 

Menurut Fitzgerald ciri-ciri dari hak yang termasuk dalam pemilikan adalah 

sebagai berikut : 

a) Pemilikan mempunyai hak untuk memiliki barang. Seseorang mungkin 

tidak memegang atau menguasai barang tersebut. Oleh karena barang itu 

mungkin telah direbut oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang 

itu tetap ada pada pemegang hak semula. 

b) Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati 

barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi 

pemilik untuk berbuat terhadap barangnya. 

c) Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan 

barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk 

mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya azas memo dat quod non 

habet. Si penguasa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengalihan hak 

kepada orang lain. 

d) Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Pemilikan secara 

teoritis berlaku untuk selamanya. 

e) Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Seorang pemilik tanah bisa 

menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya 

kepada B dan kepada C memberikan hak yang lain lagi, sedang ia tetap 

memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak 

tersebut ia berikan kepada yang lainnya. Dibandingkan dengan pemilik hak 

untuk melintasi tanah tersebut, maka hak dari pemilik bersifat tidak terbatas. 
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Kita akan mengatakan bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada 

hak pemilik yang asli dan keadaan ini disebut sebagai ius in re aliena.44 

Pemilikan mempunyai artinya tersendiri dalam hubungannya dengan 

kehidupan masyarakat, dimana pemilikan diterima sebagai suatu konsep hukum. 

Apabila kita membicarakan pemilikan dalam kontes sosial, tidak lagi sebagai suatu 

kategori yuridis. Dalam konteks yang demikian, maka pemilikan bisa merupakan 

indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya, tetapi juga bagi 

kedudukan sosial. 

Fungsi sosial pemilikan juga terlihat dalam hubungan dengan penggunaannya 

untuk menyampaikan ide-ide politik dan sosial. Dengan demikian, pemilikan menjadi 

lambang dari perkembangan atau dominasi pemikiran sosial dan politik. Pada suatu 

saat pemilikan menjadi pendekatan dari pikiran-pikiran yang individualistis yang 

terlihat pada pensifatannya sebagai hak yang memberikan kemerdekaan besar kepada 

pemiliknya untuk melakukan apa saja dengan miliknya (indefinite, unrestricted, 

unlimited). Tetapi dalam perkembangannya mulai dari pertengahan abad ke-19 dan 

selanjutnya terjadi perubahan yang menjurus kepada konsep yang lebih bersifat sosial 

daripada individual. 

1.5.5 Kerangka Berpikir. 

          Peralihan hak milik atas tanah warisan dalam perjanjian jual-beli didasarkan 

pada Peraturan Perundang-Undangan diantaranya KUH Perdata, UUD 1945, UU 

No.5 Tahun 1960, PP No.24 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 

1961. Peralihan tanah warisan yang sudah dibagi dan belum perubahan status 

kepemilikan dari penjual ke pembeli dalam perjanjian jual-beli haruslah ada akta jual-

beli mengenai perjanjian jual-beli. Dalam pelaksanaannya, ditemukan perjanjian jual–

                                                
44Op.cit, hal. 89 
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beli tidak menggunakan akta PPAT. Oleh sebab itu sebelum meneliti mengenai 

kepastian hukumnya, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu proses pelaksanaan 

peralihan tanah warisan yang sudah dibagi dan belum perubahan status kepemilikan 

dari penjual ke pembeli dalam perjanjian jual-beli, sehingga dari proses peralihan 

tersebut maka kepastian hukum akan ada dan melahirkan bukti yang sah dalam 

perjanjian jual-beli. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini : 
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Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6 Hipotesis 

Berdasarkan hasil uraian tersebut diatas, maka dapat dibuatkan kesimpulan 

sementara berupa hipotesis dimana kebenarannya akan diuji pada bab pembahasan 

yaitu : 

Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta 
Tanah Dalam Proses Beralihnya Hak 
Milik Atas Tanah Warisan Dalam 
Perjanjian Jual Beli 
Jual-Beli 

Peraturan Perundang-Undangan 
§ UUD 1945 
§ KUH Perdata 
§ UUPA 
§ PP 24 Tahun 1997 
§ Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 

1961 
 

Das Sollen 
Peralihan hak milik atas tanah warisan dalam 
perjanjian jual-beli didahului dengan surat 
kematian, silsilah, pendaftaran permohonan turun 
waris, Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), 
hingga terbit sertifikat atas nama masing-masing 
ahli waris. 

Das Sein 
Praktiknya peralihan hak milik atas tanah warisan 
dalam perjanjian jual–beli dilakukan dengan 
permohonan turun waris yang didaftarkan 
kemudian dijadikan dasar untuk melakukan PPJB 

1. Bagaimanakah kekuatan akta dan 
pelaksanaan peralihan hak milik atas 
tanah warisan yang sudah dibagi dan 
belum dilakukan perubahan status 
hak milik dalam perjanjian jual-beli 

 • Teori Perjanjian 
 • Teori Perlindungan Hukum 

2. Apakah tanah warisan yang sudah 
dibagi dan belum dilakukan perubahan 
status hak milik dapat dilakukan 
transaksi jual-beli dengan PPJB 
 

• Negara Hukum 
• Teori Hak dan Kepemilikan 
 

Metoda Penelitian 
 
Jenis Penelitian   : Hukum Empiris 
Sifat Penelitian   : Deskriptif 
Lokasi Penelitian   : Kabupaten Tabanan 
Jenis dan Sumber Data  : Primer è Wawancara dari Informan 

Sekunder è Penelitian Kepustakaan melalui penelusuran Buku-              
Buku,Hasil, Penelitian Berupa Laporan 

Populasi     :  Kantor Notaris/PPAT di Propinsi Bali 
Teknik Penentuan Sampel                   : Menentukan Jumlah Kantor Notaris/PPAT di Propinsi Bali dan  
      Masing-masing Kabupaten yang ada di Bali 
Teknik Pengolahan dan Analisa Data :  Secara Kualitatif  
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1. Kekuatan akta dalam proses peralihan hak milik atas tanah warisan melalui 

jual; beli memiliki kekuatan sebagai nilai pembuktian, sebagai akta otentik 

kemampuan lahiriah, akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri 

untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant 

sese ipsa); Formal (formele bewijskracht) secara formal untuk membuktikan 

kebenaran dan kepastian terhadap akta yang dibiuat oleh Notaris/PPAT 

2. Akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT dapat dipakai dasar 

dalam peralihan hak atas tanah, dan pendaftaran hak ke Badan Pertanahan 

Nasioanal. Jika Jual beli yang dilakukan tanpa suatu akta yang tidak dibuat 

oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah menurut 

hukum yang penting sudah dipenuhi syarat-syarat material dalam jual beli 

tersebut menurut KUH Perdata dan atau Hukum Adat. Transaksi jual-beli 

dilakukan dengan Akta Jual Beli (AJB) sebagai dasar bahwa tanah tersebut 

telah beralih kepemilikannya. Sedangkan PPJB merupakan langkah sebelum 

dilakukannya AJB karena masih adanya beberapa syarat yang belum 

terpenuhinya untuk melakukan AJB dalam hal ini belum terbitnya sertifikat 

atas masing-masing ahli waris. 

 
1.6 Metode Penelitian 

        Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam kegiatan penelitian untuk 

mendapatkan data kemudian menyusun, mengolah dan menganalisanya. Dalam 

penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.6.1 Jenis Penelitian 

        Dalam penulisan ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. 

Penelitian hukum empiris merupakan penilitian hukum yang pada awalnya meneliti 

tentang data primer dengan mengakomudasikan data sekunder. Data primer meliputi 
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penelitian lapangan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 

Notaris/PPAT, sedangan data sekunder yaitu  untuk menemukan dasar hukum / aturan 

serta kendala-kendala dalam praktek pelaksanaan jual beli hak atas tanah yaitu 

mengacu kepada peraturan pperundang-undangan yang berlaku yaitu  Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ; Undang-undang Pokok  

Agraris No. 5 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar  Pokok Agraria ; Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata); Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 1961 

tentang bentuk Akta, yang telah ditambah oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

SK. 104/DJA/1977 dan SK 62/DJA/1978; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

tanggal 16 Oktober 1977, No. Btu 10/614/10-77. 

1.6.2 Sifat Penelitian 

         Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat individu, keadaan, gelaja atau suatu kelompok menentukan ada atau 

tidaknya antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teori-

teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat, baik dalam 

literatur maupun jurnal, doktrin serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada, 

bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian hipotesis tidak mutlak 

harus diperlukan, atau dengan kata lain hipotesis boleh ada boleh tidak.45 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini di pilih di daerah Kabupaten 

Tabanan yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional ; beberapa Notaris/PPAT yang 

memiliki wilayah kerja di Kabupaten Tabanan, Pengadilan Negeri Tabanan. Lokasi 

penelitian ini memberikan sumber data yang akan diolah kemudian dituangkan 
                                                

45 Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hal.25 
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kedalam penulisan tesis. Di lokasi penelitian  melakukan wawancara dengan informan 

; Responden dan pihak-pihak yang memahamai permasalahan. 
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1.6.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu 

melalui observasi, wawancara dari informan, sampel dan sebagainya46. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkaitdan  melalui penelitian kepustakaan dengan cara menelusuri buku-

buku maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan 

seterusnya. 

2. Sumber data sekunder yaitu penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu : 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

b. Undang-undang Pokok  Agraris No. 5 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar  

Pokok Agraria 

c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

e. Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 1961 tentang bentuk Akta, yang 

telah ditambah oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 

104/DJA/1977 dan SK 62/DJA/1978; 

f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Oktober 1977, No. Btu 

10/614/10-77. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi 

menjadi dua yaitu : 

1. Pengumpulan Data Primer 

                                                
46 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12. 
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  Dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung kepada informan yang terlibat langsung dalam kekuatan akta PPAT 

mengenai proses beralihnya hak milik atas tanah warisan dalam perjanjian jual-beli, 

dengan langsung bertanya pada Notaris /PPAT di Kabupaten Tabanan, serta pihak-

pihak yang terkait. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka, yaitu 

peneliti melakukan wawancara secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan 

sebagai pedoman, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya masukan baru yang 

diperlukan dalam wawancara tersebut. 

  Adapun penggunaan pedoman wawancara dimaksudkan untuk mengendalikan 

data yang menjadi target dalam wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak 

menyimpang dari yang telah direncanakan. Isi wawancara secara garis besar berkaitan 

dengan pertanyaan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. 

 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

 Dilakukan dengan mengumpulkan data dan juga mengidentifikasi, 

mengklasifikasi dan membaca kemudian mengumpulkan serta mempelajari data yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dalam majalah 

serta kamus hukum, kemudian dicatat dalam catatan kecil (card system), sehingga 

memperoleh data awal untuk penelitian. 

1.6.6 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

    Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan 

yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil 

dari populasi. 47  Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

                                                
47 Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

hal.47 
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populasinya.48 Populasi yang diambil dalam penelitian hukum ini adalah Kantor 

Notaris/PPAT di Propinsi Bali. Jumlah Kantor Notaris/PPAT di Propinsi Bali 

sebanyak 289 dengan masing-masing jumlahnya per Kabupaten yaitu :  

TABEL SAMPEL NOTARIS YANG ADA DI BALI 

KABUPATEN JUMLAH 

BADUNG 57 

BANGLI 10 

BULELENG 40 

GIANYAR 25 

JEMBRANA 8 

KARANGASEM 2 

KLUNGKUNG 14 

TABANAN 34 

DENPASAR 99 

JUMLAH 289 

 Sampel yang diteliti adalah di Kabupaten Tabanan sebanyak 5 (lima) Kantor 

Notaris/PPAT dengan menggunakan teknik non probability sampling. Dipilihnya 5 

(lima) sampel ini diambil secara acak karena kelima sampel ini pernah menangani 

kasus terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan dalam perjanjian jual-beli. Dari 

beberapa jenis teknik non probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu, 

sesuai dengan tujuan penelitian bahwa sampel memenuhi kriteria yang merupakan ciri 

utama dari populasinya. 

1.6.7 Teknik Pengolahan Dan Analisa Data 

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan 

analisis data. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dapat mempergunakan 

teknik analisis seperti deskripsi.  Dalam penelitian ini teknik analisis yang pertama 

                                                
48 Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal 79 
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digunakan adalah teknik deskripsi. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang 

tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap 

suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik 

analisis ini diawali dengan mengungkap apa adanya mengenai keadaaan yang sering 

terjadi terutama pengalihan hak atas tanah warisan melalui perjanjian jual beli 

 


