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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Perjanjian 

Pengertian perjanjian diatur secara yuridis dalam Pasal 1313 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih”. Perjanjian termasuk dalam ruang lingkup 

hukum perdata dimana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri 

terkait suatu hal yang menjadi objek perjanjian. Perjanjian tersebut 

menyebabkan lahirnya akibat hukum berupa hak dan kewajiban 

masing-masing bagi para pihak. 

Pengertian perjanjian juga dapat dilihat dalam Law Dictionary 

yang memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah kesepakatan 

antara pihak yang mengadakan perjanjian yang dapatmenimbulkan, 

memodifikasi atau menghilangkan suatu hubungan hukum yang sudah 

ada. Pengertian lainnya disampaikan oleh Yahya Harahap yang 

menyatakan perjanjian sebagai hubungan kekayaan, harta atau 

hubungan kebendaan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam 

perjanjian. Akibat dari perjanjian adalah memberikan kekuatan hak dan 

kewajiban, di mana antara pihak sama-sama harus melakukan prestasi 

dan memperoleh prestasi
12

. Melengkapi pengertian perjanjian di atas, 

Subekti dalam Sandrina Wijaya menyatakan bahwa perjanjian 

merupakan peristiwa antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak 

berjanji kepada pihak lain, atau keduanya saling berjanji untuk sama-

sama melakukan sesuatu yang sudah disepakati
13

.  

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata di atas secara 

jelas menyamakan eksistensi perjanjian dengan kontrak. Antara kontrak 

dan perjanjian mempunyai kesamaan dalam hal akibat hukum yang 

lahir dari keduanya. Kontrak dan perjanjian sama-sama melahirkan 

akibat hukum hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang 

terkiat dalam perjanjian tersebut
14

. 

                                                             
12

Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku 

Usaha, Op.cit, hal. 26 
13

Sandrina Wijaya, Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal, Op.cit, hal. 9 
14

Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, 

VisiMedia, Jakarta, 2010, hal. 4 
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Berlatar pada pengertian perjanjian yang sudah dikemukakan di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian adalah 

kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu. Pengertian tersebut tentu mengandung unsur-unsur. 

Diantara unsur perjanjian tersebut adalah bahwa perjanjian 

mengandung unsur hubungan hukum (rechtbetrekking), hal yang 

diperjanjian, terdapat para pihak (person), dan prestasi yang 

dilakukan
15

.  

Sumber lain menyebutkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah 

sebagai berikut : 

a. Unsur Mutlak (Essensialia) 

Unsur mutlak adalah unsur yang memuat pengertian bahwa dalam 

perjanjian harus terdapat objek perjanjian dan harga yang jelas. Unsur 

ini adalah unsur utama dalam perjanjian. Jika unsur ini tidak ada, maka 

perjanjian yang dilakukan menjadi tidak sah secara hukum. 

b. Unsur Yang Melekat (Naturalia) 

Unsur yang melekat di sini adalah bahwa dalam perjanjian terdapat 

unsur yang tidak diatur dalam perjanjian akan tetapi karena melekat 

pada hal-hal yang diperjanjikan, maka dengan otomatis ia menjadi 

bagian dalam perjanjian. Unsur ini biasanya melekat karena sudah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kendati sudah melekat 

secara otomatis, namun unsur tersebut masih dapat disepakati ulang 

dalam perjanjian.  

Contoh dari unsur ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1276 

KUHPer yang menentukan bahwa : 

1276. Jika dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal lalu pilihan 

diserahkan kepada kreditur dan hanya salah satu barang saja yang 

hilang, maka jika hal itu terjadi di luar kesalahan debitur, kreditur harus 

memperoleh barang yang masih ada; jika hilangnya salah satu barang 

tadi terjadi karena salahnya debitur, maka kreditur dapat menuntut 

penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. 

Jika kedua barang lenyap, maka bila hilangnya barang itu, salah satu 

saja pun, terjadi karena kesalahan debitur, kreditur boleh menuntut 

pembayaran harga salah satu barang itu rnenurut pilihannya. 

                                                             
15

Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku 

Usaha, Op.cit. hal. 26 
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Pasal tersebut menentukan bahwa dalam perjanjian jual beli, 

penjual menanggung biaya penyerahan barang sedangkan pembeli 

menanggung pengambilan barang. Hal tersebut jika tidak diatur dalam 

perjanjian maka akan berlaku dengan sendiri meski tanpa disepakati 

dalam perjanjian. Namun jika kedua pihak dalam perjanjian jual beli 

membuat kesepakatan lain yang berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 

1276 KUHPer tersebut, maka kesepakatan itu yang kemudian berlaku 

dan tetap sah dalam hukum perjanjian.  

c. Unsur Tambahan (Accidentalia) 

Unsur tambahan yang dimaksud di sini adalah unsur yang tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dan harus dibuat kesepakatan 

oleh para pihak secara jelas dalam perjanjian. Hal yang dapat menjadi 

contoh dari unsur adalah pemilihan domisili hukum untuk 

menyelesaikan sengketa hukum perjanjian
16

. 

1.1.1. PPAT 

PPAT adalah pejabat yang dibentuk negara yang diberikan 

wewenang untuk membuat akta otentik
17

. PPAT adalah satu-satunya 

pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta tanah
18

. Pasal 1 

ayat (24) PP 24/1997 memberikan pengertian eksistensi PPAT yaitu 

bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah 

Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah 

tertentu”. Pengertian PPAT juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP 37/1988) yang 

menentukan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut 

PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak 

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. 

Kemudian dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 PP 37/1988 

disebutkan terkait dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari PPAT 

yakni sebagai berikut : 

Pasal 2  

                                                             
16

Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, 

Op.cit, hal. 20 
17

Abd. Rahman et.all, Politik Hukum Pertanahan, Op.cit, hal. 104 
18

Dadan Darmawan, 75 Tanya Jawab Jual-Beli Properti, Visimedia, Jakarta, 

2013, hal. 91 
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(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan 

data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.  

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut :  

a. jual beli;  

b. tukar menukar;  

c. hibah;  

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);  

e. pembagian hak bersama;  

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;  

g. pemberian Hak Tanggungan;  

h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai 

ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

(“KUHP”) yang berbunyi: 

  

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 

dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika 

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 

surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 

 

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:  

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 

 

1.    akta-akta otentik; 

2.    surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau 

bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 
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3.    surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 

perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: 

4.    talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 

diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 

pengganti surat-surat itu; 

5.    surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan; 

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 

memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 

pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.  

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 

195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini 

adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun 

ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.  

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang: 

1.    dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda 

masuk, surat andil, dan lain-lain); 

2.    dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian 

piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya); 

3.    dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau 

surat semacam itu); atau 

4.    surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan 

atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, 

buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain). 

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan 

dengan cara: 

1.   Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak 

benar). 

2.   Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya 

menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak 

senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara 

mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. 

3.    Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. 

4.    Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya 

foto dalam ijazah sekolah). 

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang 

disebut di atas adalah: (Ibid, hal. 196) 



20 
 

 

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan 

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-

olah asli dan tidak dipalsukan; 

 

2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” 

maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan 

saja akan adanya kerugian itu sudah cukup; 

 

3.  Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi 

juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa 

orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa 

surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak 

dihukum.  

Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu 

kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau 

menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus 

dibutuhkan. 

4.    Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa 

orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 

demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.  

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak 

pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat 

ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah 

surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang 

dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-

undang, oleh pegawai umum seperti notaris (hal. 197).  

Sebagai contoh kasus dapat kita jumpai dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 71 PK/Pid/2005. Dalam putusan tersebut diketahui 

bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan 

pajak tentang (SPPT) palsu atau yang dipalsukan dengan cara 

mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan Terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“pemalsuan surat” dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 

(enam) bulan. 

 

2.2. Asas-asas Perjanjian 

Perjanjian tidak hanya tentang kesepakatan dua pihak saja. 

Perjanjian termasuk dalam hukum perdata yang pelaksanaannya harus 
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disandarkan pada asas-asas yang mendasarinya. Asas-asas perjanjian 

adalah sebagai berikut : 

a. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak 

Perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak maka mengikat para 

pihak tersebut dengan menjadi Undang-Undang yang harus ditaati. Hal 

yang sebelum adanya perjanjian tidak wajib untuk dilakukan, tapi 

ketika sudah disepakati dalam perjanjian maka ia menjadi wajib untuk 

dilakukan. Asas ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata yang 

menentukan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Ketentuan dalam perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak 

sampai kedua belah pihak ditarik kembali. Atau bisa juga dilanggar jika 

terdapat kejadian yang memaksa (force major). Selama tidak ditarik 

oleh kedua belah pihak dan adanya force major, maka isi perjanjian 

harus tetap ditaati oleh kedua belah pihak dengan iktikad baik.  

Kata “semua” dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersebut menjadi dasar 

bahwa perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang tidak hanya 

semata-mata perjanjian yang bernama, melainkan juga perjanjian yang 

tidak bernama. Istilah “semua” tersebut juga menjadi landasan lahirnya 

asas partij autonomie. Sebagai tambahan catatan, Pasal 1338 

KUHPerdata tersebut juga mempunyai kaitan yang erat dengan Pasal 

1319 KUHPerdata. 

Kemudian istilah “secara sah” dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersebut 

legislator juga memaksudkan bahwa perjanjian yang disepakati juga 

harus disandarkan kepada syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat-

syarat tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer. Jika 

perjanjian sudah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPer maka 

perjanjiannya mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang 

membuat perjanjian.  

BW kemudian memberikan syarat bagaimana perjanjian bisa 

dianggap yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW yang 

berbunyi sebagai berikut : 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 
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Empat syarat tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian, 

semua perjanjian termasuk perjanjian jual beli tanah. Jika semua 

aspek dalam Pasal 1320BW tersebut sudah terpenuhi maka 

perjanjian sudah sah. Aspek pertama sepakat, yaitu jika dalam 

perjanjian tidak ada kekhilafan, paksaan, dan penipuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1322, 1323, 1328 BW sebagai 

berikut: 

Pasal 1322 BW yaitu : 

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, 

kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang 

menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, 

jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya 

seseorang bermaksud untuk mengadakan perjanjian, kecuali jika 

perjanjian itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan 

Pasal 1323 BW menentukan bahwa : 

  Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan 

suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, 

juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak 

berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu 

Pasal 1328 BW menentukan bahwa : 

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, 

bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian 

rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan 

perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya 

dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. 

Yang kedua kecakapan yaitu artinya para pihak sudah dewasa 

dalam usia tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1329-1330 BW 

sebagai berikut : 

Pasal 1329 BW menentukan bahwa : 

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia 

dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (KUHPerd. 1330, 1467, 1640.) 

Pasal 1330 BW menentukan bahwa : 

Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:  

1. anak yang belum dewasa; (KUHPerd. 330, 419 dst., 1006, 1446 dst.)  

2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; (KUHPerd. 433 dst., 446 

dst., 452, 1446 dst.)  
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3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-

undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang 

dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.  

Yang ketiga adalah adanya hal atau objek tertentu yang 

diperjanjikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 BW 

yang mengatur bahwa “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja 

yang dapat menjadi pokok perjanjian.” Syarat yang keempat adalah 

perjanjian dilakukan dengan halal atau tidak melanggar hukum. Hal ini 

diatur dalam Pasal 1365 BW yang menentukan bahwa “Tiap perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. 

Selain syarat sah tersebut, dalam perjanjian jual beli juga terdapat 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Misalkan kewajiban 

menjamin barang aman dari segala cacat dan kewajiban penanggungan. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1491-1492 BW yang 

menentukan bahwa : 

Pasal 1491 BW menentukan bahwa : 

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap 

pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:pertama, penguasaan 

barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;kedua, tiadanya cacat 

yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. 

Pasal 1492 BW menentukan bahwa : 

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji 

tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung 

pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan 

seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau 

terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas 

barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian 

dilakukan. 

Jika jual beli batal jika tanah yang menjadi objek jual beli bukan 

merupakan hak penjual atau objeknya musnah. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1471-1472 BW menentukan bahwa : 

Pasal 1471 BW menentukan bahwa : 

Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan 

dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan 

bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. 
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Pasal 1472 BW menentukan bahwa : 

Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama 

sekali, maka pembelian adalah batal. 

Akan tetapi pengaturan jual beli pertanahan tidak hanya diatur 

dalam BW, melainkan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan 

lain. Salah satunya induk pengaturan pertanahan adalah Undang-Undang 

Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(untuk selanjutnya disingkat dengan UUPA). Jika BW menjadi induk 

perikatannya, maka UUPA menjadi menjadi induk pengaturan 

pertanahannya.  

UUPA lahir dari semangat landreform atau keadilan dalam 

perolehan dan pemanfaatan tanah semata-semata untuk kepentingan 

rakyaat. UUPA dibentuk dengan berdasarkan pada konstitusi Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 

1945) yang menyatakan bahwa : 

Pasal 33 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan.  

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. 

Hal yang menjadi titik dasar UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) 

UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut menjadi 

prinsip dasar utama pembentukan UUPA. Hal yang ingin dicapai 

oleh UUPA adalah sesuai dengan semangat isi Pasal 33 ayat (3) 

UUD NRI 1945 tersebut yaitu negara ikut campur dalam 

pengaturan kekayaan alam negara (termasuk tanah) dan intervensi 
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tersebut semata-mata untuk menciptakan kemakmuran bagi 

rakyat
19

. 

Oleh karena itu maka dalam Pasal 2 UUPA juga disebutkan 

bahwa semua tanah dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk 

kemakmuran masyarakat. Berikut bunyi Pasal 2 UUPA : 

 

Pasal 2  

Ketentuan-ketentuan tersebut merepresentasikan sekaligus mendukung 

keberadaan kepastian hukum. Kemudian keberadaan Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPer memberikan kekuatan terhadap kedudukan kreditur. 

Berdasarkan hal tersebut maka sebagai akibatnya perjanjian yang sudah 

disepakati tidak dapat ditarik kembali hanya oleh salah satu pihak. 

Keberadaan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer tersebut kemudian diimbangi 

dengan ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang 

mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 

Keberadaan Pasal 1338 KUHPer tersebut dengan jelas memberikan 

perlindungan terhadap semua pihak dalam perjanjian, baik kreditur 

maupun debitur dengan menjunjung asas keseimbangan kedudukan 

dalam perjanjian. 

b. Asas kebebasan berkontrak 

Para pihak yang ingin mengadakan perjanjian bebas untuk 

memperjanjikan apa saja. Hal tersebut yang disebut asas kebebasan 

berkontrak atau yang dalam istilah lain dikenal dengan istilah 

“konsensualisme” yang menjadi dasar adanya perjanjian. Asas ini juga 

dikenal dalam hukum Inggris sebagaimana dikemukakan oleh Anson 

yang mengatakan bahwa “A promise more than a mere statement of 

intention for it imports awillingness on the part of the promise to be 

bound to the person to whom it is made”. 

Asas ini pada prinsipnya merupakan asas universal, bukan hanya diatur 

dalam KUHPer yang merupakan produk Eropa Kontinental. Sistem 

hukum Anglo Saxon juga mengenal istilah asas ini yang dikenal dengan 

istilah freedom of contract, yaitu antara para pihak dalam perjanjian 

bebas untuk menyepakati isi kontrak sesuai yang diinginkan sepaanjang 

tidak melanggar ketentuan berikut : 

a)    Sesuai dengan syarat-syarat kontrak 

b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
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c)     Mempunyai kesesuaian dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat 

d) Kontrak dilaksanakan dengan memenuhi iktikad baik 

Pengertian asas kebebasan berkontrak diartikan oleh Johanes Gunawan 

sebagai asas yang mendasari bahwa kontrak bisa dilakukan bebas 

sesuai keinginan dan kebutuhan para pihak. Istilah “bebas” yang 

dimaksud adalah : 

a) Bebas untuk membuat perjanjian untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu 

b) Bebas untuk memilih akan melakukan perjanjian dengan pihak mana 

saja 

c) Bebas untuk mementukan jenis dan bentuk perjanjian 

d) Bebas untuk memilih isi perjanjian 

e) Bebas untuk memilih bagaimana perjanjian dibuat 

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya lahir dari open system (sistem 

terbuka) yang merupakan ciri khas dari hukum kontrak di Indonesia. 

Asas kesepakatan (konsensualisme) yang terdapat dalam Pasal 1320 

KUHPer tersebut pada prinsipnya mengandung arti will (kemauan) dari 

para pihak untuk saling berpartisipasi dan mengikatkan diri satu sama 

lain. Selain itu, will (kemauan) juga mencakup kemauan untuk saling 

percaya bahwa ketentuan dalam perjanjian akan dipenuhi (asas 

kepercayaan). 

Asas kepercayaan tersebut merupakan implementasi dari nilai etis dari 

ajaran moral. Asas kepercayaan ini merupakan salah satu asas yang 

penting dalam hukum perjanjian. Letak kepentingannya yaitu terletak 

pada pada kebebasan berkehendak dan memancarkan hak asasi manusia 

(HAM).  

c. Good Faith (Asas iktikad baik) 

Iktikad baik kerapkali dipasangkan dengan istilah fair dealing 

(kesepakatan yang adil). Selain itu, asas iktikad baik juga sering 

dikaitkan dengan istilah “fairness, reasonable standart of fair dealing, 

decency, reasonableness, a common ethical sense, a spririt of 

solidarity, and community standards”. Teori iktikad baik ini menurut 

Sir Antrhony Mason dalam suatu kuliah di Universitas Cambridge 

sekitar tahun 1993 mencakup tiga doktrin utama,  

yaitu : 

a) Para pihak bersama-sama memenuhi kewajiban untuk memenuhi tujuan 

perjanjian. Hal ini juga mencakup kejujuran terhadap janji itu sendiri. 

b) Melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian dengan 
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berlandaskan pada standar prilaku terhormat 

c) Perjanjian dilaksanakan dengan memenuhi standart of contract sesuai 

kepentingan para pihak 

Iktikad baik sebenarnya sudah berkembang sejak lama, bersamaan 

dengan munculnya istilah perjanjian itu sendiri. Namun dalam 

perjalanannya, keberadaan iktikad baik tersebut masih banyak 

menimbulkan masalah yang sejatinya masih membutuhkan pemecahan 

sampai saat ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

a)  Standar hukum (legal standart) iktikad baik yang harus menjadi dasar 

hakim masih belum jelas. 

b) Fungsi iktikad baik juga masih belum sepenuhnya jelas.  

Iktikad baik biasanya hanya berlaku selama masa kontrak berlangsung, 

tidak biasa berlaku pada masa pra kontrak. Ridwan Khairandy 

mengatakan bahwa sampai pada saat ini tidak dapat ditemukan definisi 

universal dari iktikad baik. Hal ini mengakibatkan munculnya dua hal 

yaitu : 

a) Subjektif 

Iktikad baik sering kali hanya dikaitkan dengan kejujuran para pihak 

dalam pelaksanaan perjanjian 

b) Objektif  

Dimensi kedua adalah iktikad perjanjian kerapkali dikaitkan dengan 

rasionalitas, kepatutan, dan keadilan.  

Belakangan ini iktikad baik dalam sistem hukum berbagai negara 

hanya kerapkali dikaitkan dengan dimensi kedua tersebut, yaitu 

rasionalitas, kepatutan, dan keadilan. Hal itu berarti bahwa Pasal 1338 

ayat (3) KUHPer harus disandarkan terhadap rasionalitas, kepatutan, 

dan keadilan. Kendati demikian, dimensi subjektif juga harus tetap 

dijadikan landasan oleh para pihak dalam perjanjian. 

d.  Asas janji itu mengikat (pacta sunt servanda) 

Asas ini menjadi dasar bahwa semua kesepakatan dalam perjanjian dan 

dibuat secara sah dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku 

mempunyai ikatan secara penuh. Asas ini sejatinya sebagaimana 

berdasar pada Pasal 1338 KUHPer yang mengatur bahwa isi perjanjian 

berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak.  

e.  Asas konsensualisme dari suatu kontrak 

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian mulai mengikat ketika sudah 

muncul kata sepakat. Tentu dalam hal ini tetap berlaku syarat-syarat 

sahnya perjanjian. Jadi jika sudah mencapai kata sepakat, maka semua 
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isi perjanjian otomatis langsung berlaku bagi para pihak. Isi perjanjian 

yang dimaksud adalah munculnya hak dan kewajiban bagi masing-

masing para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka sebenarnya yang 

terpenting dalam perjanjian adalah kesepakatan, tidak penting 

perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis maupun tidak. Hal ini 

karena perjanjian tulisan maupun lisan sama-sama sah secara hukum.  

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPer yang berisi 

tentang syarat sah perjanjian, dan juga dapat dilihat dalam Pasal 1338 

KUHPer yang penjelasannya dapat dilihat dalam penjelasan istilah 

“semua” yang sudah dijelaskan di atas. Istilah “semua” dalam Pasal 

1338 KUHPer jika dikaitkan dengan asas ini mempunyai arti bahwa 

semua subjek hukum mempunyai kesempatan untuk menyampaikan 

keinginan dan kebutuhan yang perlu dituangkan dalam perjanjian. Jelas 

asas ini sangat berhubungan erat dengan kebebasan untuk mengadakan 

perjanjian.  

f.  Asas obligator dari suatu perjanjian 

Suatu kontrak dalam hukum Indonesia semuanya mempunyai sifat 

obligator, yaitu sesaat setelah kontrak dibuat secara sah, maka kontrak 

tersebut otomatis berlaku mengikat bagi para pihak meski sebatas 

menimbulkan hak dan kewajiban. Namun dalam tataran tersebut hak 

milik belum berpindah terhadap pihak lain. Hak milik dapat berpindah 

jika sudah terdapat kontrak kebendaan. Kontrak kebendaan ini yang 

disebut dengan levering (penyerahan). 

g.  Asas Vertrouwensbeginsel (kepercayaan) 

Pihak yang mengadakan perjanjian harus percaya terhadap pihak lain. 

Kepercayaan yang dimaksud adalah percaya bahwa pihak lain akan 

memegang teguh janjinya dan akan melaksanakan prestasinya di 

kemudian hari sesuai waktu yang disepakati. Kepercayaan itu penting 

sebagai dasar adanya perjanjian. Tanpa kepercayaan, maka mustahil 

perjanjian bisa terlaksana. Berdasarkan kepercayaan ini maka para 

pihak dalam perjanjian saling mengikatkan diri dan hal yang disepakati 

menjadi Undang-Undang bagi para pihak tersebut.  

h.  Asas kekuatan mengikat 

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Kesepakatan 

tersebut yang menjadi dasar ikatan. Hal yang perlu dicatat dari sini 

bahwa hal yang mengikat dalam perjanjian bagi para pihak itu tidak 

hanya hal yang sudah disepakati, melainkan juga hal lain yang 

merupakan cerminan dari kebiasaan, kepatutan, dan moral dalam 
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masyarakat.  

i.  Asas keseimbangan 

Asas keseimbangan ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari asas 

kesamaan. Asas ini bermakna bahwa semua pihak dalam perjanjian 

mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang dalam pemenuhan 

prestasi, yaitu hak dan kewajiban. Satu pihak harus melakukan prestasi 

dan pihak lain menerima prestasi.  

j.  Asas Kepastian Hukum 

Suatu perjanjian mengandung kepastian hukum terkait dengan hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi. Kepastian hukum ini 

tersimpul dalam asas bahwa perjanjian menjadi undang-undang bagi 

para pihak. 

k.  Asas moral 

Asas moral ini merupakan asas yang wajar dalam perikatan, yaitu para 

pihak melakukan perjanjian dengan sukarela dengan tidak 

menimbulkan hak untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. 

Berdasarkan asas ini maka para pihak harus melaksanakan perjanjian 

dengan sukarela (moral). Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPer 

yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk 

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk 

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Faktor yang paling 

berpengaruh dalam pelaksanaan asas ini adalah adanya terhadap 

“kesusilaan” (moral) yang datan dari hati nuraninya. 

l.  Asas kepatutan 

Pasal 1339 KUHPer juga menjadi dasar dari munculnya asas ini, yaitu 

asas kepatutan. Asas ini mempunyai arti bahwa isi perjanjian harus 

berisi hal yang patut. Asas ini bertitik tolak terhadap rasa keadilan 

dalam masyarakat
20

. 

 

2.3. Jenis-Jenis Perjanjian 

Perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tertulis juga dapat 

dilakukan cukup secara lisan. Sutan Remi Sjahdeini dalam Sukarmi
21

 

mengatakan bahwa hampir semua yang terdapat dalam perjanjian harus 
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dibakukan. Hal dihindari dari adanya pembakuan tersebut adalah 

adanya perubahan kembali ketentuan perjanjian di kemudian hari, 

makanya dibakukan sejak awal perjanjian dibuat. Jika terdapat hal-hal 

yang tidak dapat dibakukan (atau mempunyai kemungkinan untuk 

berubah di kemudian hari) karena dapat berubah berdasarkan waktu, 

maka hal tersebut dapat tidak dibakukan. Hal yang biasanya sulit 

dibakukan adalah terkait dengan harga, jumlah, tempat, waktu dan lain 

sebagainya. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa perjanjian 

dilakukan secara tertulis.  

Perjanjian tertulis banyak dilakukan dalam perjanjian baku, yaitu 

satu pihak menyusun draf perjanjian dan pihak lain tinggal menyetujui, 

menolak, atau mengajukan perubahan, atau asas yang biasa disebut 

dengan istilah take it or leave it, yaitu pihak lain (konsumen) hanya 

mempunyai dua pilihan yaitu menyetujui perjanjian atau menolaknya
22

. 

Perjanjian selain dapat dilakukan secara tertulis, juga dapat 

dilakukan secara tidak tertulis (lisan). Dalam perjanjian secara lisan 

tidak ada ketentuan hitam di atas putih, melainkan hanya sebatas dalam 

ucapan. Kendati demikian, model perjanjian ini tetap bisa dilakukan 

dan sah secara hukum selama para pihak sama-sama sepakat dengan 

model perjanjian tersebut.  

Tidak terdapat larangan untuk melakukan perjanjian secara lisan, 

termasuk dalam KUHPer sebagai buku induk perikatan. Landasan 

perjanjian lisan tidak di larang, termasuk dalam dua Pasal berikut yaitu 

Pasal 1233 KUHPer dan Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 1233  

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. 

Pasal 1313  

Suatu pembuktian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa perjanjian 

tidak harus dilakukan secara tertulis. Perjanjian dapat dilakukan dalam 

bentuk apapun asalkan berdasarkan persetujuan para pihak. Tidak 

hanya berdasarkan pada Pasal 1233 KUHPer dan Pasal 1313 KUHPer, 

ketentuan bebas menggunakan bentuk perjanjian lisan maupun tulisan 

juga dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPer yang mengatur terkait 
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dengan syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para 

pihak, adanya objek perjanjian, dan dilakukan secara halal. Berdasarkan 

syarat sahnya perjanjian tersebut, maka disitu tidak terdapat ketentuan 

bahwa perjanjian harus dilakukan secara lisan atau tertulis.  

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sama-sama mengandung 

akibat hukum bahwa semua yang disepakati harus dilakukan. Para 

pihak tetap mempunyai kewajiban dan hak, tidak hanya dalam 

perjanjian tertulis saja. Hal yang mencolok dari perbedaan perjanjian 

tertulis dan tidak tertulis adalah dalam hal pembuktian, terutama jika 

terjadi sengketa.  

Jual beli tanah secara lisan tersebut kebanyakan terjadi di 

kalangan masyarakat, terutama masyarakat adat. Akan tetapi hal 

tersebut tetap diakui sebagai hukum yang mendapat ruang dalam 

tatanan hukum Indonesia sekaligus bagian dari khazanah hukum 

Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA 

yang mengatur sebagai berikut : 

Pasal 3  

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 

pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional 

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang 

lebih tinggi. 

Pasal 5  

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam 

Undangundang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, 

segala sesuatau dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar 

pada hukum agama. 

 

2.4. Pembuktian Hak atas Tanah 

Pembuktian hak atas adalah perpindahan hak atas tanah dari pihak 

yang satu ke pihak lain. Pembuktian hak atas tanah merupakan salah 

satu dinamika yang terus terjadi di masyarakat. Hak atas tanah yang 
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dapat dialihkan terdiri dari berbagai jenis seperti yang diatur dalam 

Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu : 

a. hak milik 

b. hak guna usaha 

c. hak guna bangunan 

d. hak pakai 

e. hak sewa 

f. hak membuka tanah 

g. hak memungut hasil hutan 

Pembuktian hak atas tanah termasuk dalam perbuatan hukum. 

Perbuatan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek 

hukum yang mengandung akibat hukum yang memang dikehendaki 

oleh si subjek hukum
23

. Perbuatan hukum terbagi dalam 2 (dua) jenis 

yakni sebagai berikut
24

: 

a. Perbuatan hukum yang bersegi satu (eenzijdig) 

Perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang memang 

dituju oleh satu subjek hukum. Hal ini misalnya perbuatan hukum 

membuat surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPer. 

b. Perbuatan hukum yang bersegi dua (tweezijdig) 

Perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang diinginkan 

oleh dua subjek hukum atau lebih. Hal ini seperti perbuatan hukum 

perjanjian (overeenkomst) sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 

KUHPer.  

Salah bentuk pembuktian hak atas tanah adalah jual beli. Jual beli 

termasuk dalam perbuatan hukum yang bersegi dua. Jual beli adalah 

kesepakatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli, di mana 

penjual menyerahkan barang dan pembeli melakukan pembayaran 

sesuai dengan barang yang diserahkan oleh penjual
25

. Jual beli 

termasuk dalam ruang lingkup perjanjian, di mana satu pihak 

mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran, dan pihak lain 

mempunyai prestasi untuk menyerahkan barang. Pengertian jual beli 

dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUHPerdata menentukan bahwa “Jual 

beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 
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mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.  

Jual beli dianggap sudah terjadi segera setelah terjadi kesepakatan, 

meski barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan. Hal ini 

berdasarkan pada ketentuan Pasal 1458 KUHPer menentukan bahwa 

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera 

setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut 

beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya 

belum dibayar”.  

Kesepakatan menjadi pintu awal terjadinya perjanjian jual beli. 

Jika sudah sepakat, maka barang yang diperjanjikan sudah merupakan 

tanggungan pembeli. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan dalam 

Pasal 1460 KUHPer menentukan sebagai berikut “Jika barang yang 

dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat 

pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun 

penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut 

harganya”. 

Berbeda jika barang yang menjadi objek perjanjian jual beli masih 

membutuhkan timbangan atau ukuran terlebih dahulu. Jika demikian, 

maka ukuran dan timbangan tersebut menjadi tanggungan penjual. Hal 

ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1461 KUHPer yang menentukan 

bahwa “Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan 

menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi 

tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur”. 

Jual beli hak atas tanah  kerapkali dilakukan dengan dua cara, 

yaitu jual beli hak atas tanah di bawah tangan dengan jual beli hak atas 

tanah melalui PPAT :  

a. Jual beli hak atas tanah di bawah tangan 

Jual beli hak atas tanah adalah pembuktian hak atas tanah dengan jual 

beli yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Artinya jual beli ini hanya 

dilakukan oleh pembeli, penjual, yang hanya melibatkan pejabat desa/ 

kelurahan dan diketahui oleh Kepada Desa/ Kepala Kelurahan tanpa 

melibatkan pejabat yang dimaksud dalam PP 24/1997 yaitu PPAT. Jual 

beli hak atas tanah di bawah tangan ini tetap diakui karena dicatatkan di 

buku administrasi pertanahan desa atau kelurahan. Tanah tersebut 

dicatat di administrasi desa yakni dalam buku leter C desa. Artinya 

meskipun belum mendapatkan sertifikat, akan tetapi jual beli ini sah 

secara hukum dan tercatat di administrasi pertanahan desa.  
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Jual beli hak atas tanah di bawah tangan ini yang kemudian dicatatkan 

di administrasi terjadi di semua desa, termasuk desa adat. Peraturan 

dalam desa adat masih bisa tetap digunakan setelah berlakunya UUPA 

selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA sebagai berikut : 

Pasal 3  

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 

pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional 

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang 

lebih tinggi. 

Kendati jual beli hak atas tanah di bawah tangan ini diakui, akan 

tetapi jual beli hak atas tanah dibawah tangan tersebut tidak sah secara 

hukum. Pembuktian ini tidak dapat menghasilkan sertifikat tanah 

karena tidak terdaftar terkait dengan perubahan atau permbuktiannya. 

Hal ini karena tidak mendapatkan akta jual beli dari PPAT sebagai 

syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jual beli hak atas tanah ini sah 

secara hukum, akan tetapi tidak mengandung kepastian hukum. 

b. Jual beli hak atas tanah melalui PPAT 

Setiap pembuktian hak atas  tanah dapat dibuat dihadapan PPAT guna 

mendapatkan akta sebagai syarat mendapatkan sertifikat tanah. Tanah-

tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah adalah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 9 PP 24/1997 sebagai berikut : 

Pasal 9  

(3)  Obyek pendaftaran tanah meliputi :  

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan hak pakai;  

b. tanah hak pengelolaan;  

c. tanah wakaf;  

d. hak milik atas satuan rumah susun;  

e. hak tanggungan;  

f. tanah Negara.  

(4)  Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, pen-daftarannya dilakukan dengan cara 

membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar 

tanah.  
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Dokumen tersebut nyatanya dibuat untuk memberikan kepastian 

hukum sebagai langkah perlindungan hukum bagi pemegang sah hak 

atas tanah. Pasal 19 ayat (1) (2) UUPA, menentukan bahwa : 

(3)  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(4)  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan pembuktian hak-hak tersebut; 

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Akta didapatkan dari PPAT dengan proses sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 PP 10/1961 yang menentukan bahwa: 

Pasal 19 

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 

memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 

meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus 

dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat 

yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan 

Pemerintah ini disebut : penjabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan 

oleh Menteri Agraria. 

Kemudian hal tersebut juga diatur dalam Pasal 37-38 PP 24/1997 

sebagai berikut : 

Pasal 37  

(3) Pembuktian 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.  

(4) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, 

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaf-tar pemindahan hak atas 

bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga 

negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh 

PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk men-daftar pemindahan hak yang 

bersangkutan. 

Pasal 38 
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(3) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 

dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang 

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum 

itu. 

(4) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri. 

Ketentuan lebih rinci dapat dilihat dalam Pasal 101 Permen 

Agraria 3/1997 yang menentukan sebagai berikut : 

Pasal 101 

(4) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan 

perbuatan hukumyang bersangkutan atau orang yang dikuasakan 

olehnya dengan surat kuasa tertulissesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(5) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 

orang saksi yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku memenuhi syaratuntuk bertindak sebagai saksi dalam 

suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksianantara lain mengenai 

kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan 

dokumendokumenyang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah 

dilaksanakannyaperbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang 

bersangkutan. 

(6) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan 

dan memberipenjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan 

prosedur pendaftaran yangharus dilaksanakan selanjutnya sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Artinya pembuktian tanah harus dilakukan di hadapan PPAT 

untuk mendapatkan akta yang kemudian menjadi syarat dari penerbitan 

sertifikat. Mekanisme ini diatur dalam pembuktian hak atas tanah 

semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas tanah tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah 

perlindungan berupa kepastian hukum dari sengketa-sengketa hak atas 

tanah yang pada kemudian hari berpotensi untuk terjadi. Terlebih jika 

tanah itu sudah diwariskan kepada ahli waris atau dihibahkan atau 

dialihkan melalui proses lainnya. Hal ini jika nama pemegang hak atas 

tanah tidak terbukti secara tertulis, maka berpotensi untuk direbut oleh 

pihak lain yang ingin menyerobot hak lainnya. 


