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BAB III 

    PEMBAHASAN 

 

3.1. Keabsahan Hukum Pembuktian Hak Atas Tanah Di Bawah 

Tangan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

Keabsahan jual beli hak atas tanah di bawah tanah merupakan hal 

yang penting untuk diketahui. Hal ini karena keabsahan merupakan hal 

mendasar yang harus diketahui guna melakukan perikatan jual beli hak 

atas tanah di bawah tanah. Permasalahan ini harus dilihat secara utuh 

dari berbagai aspek dalam hukum perikatan. 

4.1.1 Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Tanah 

Sebelum membahas terkait syarat sahnya jual beli hak atas tanah, 

sebaiknya dipahami lagi terkait dengan pengertian jual beli 

sebagaimana diatur dalam KUHPer. Jual beli hak atas tanah dianggap 

sudah terjadi setelah para pihak sudah sepakat, kendati barang belum 

diserahkan. Jual beli diatur dalam Pasal 1457-1458 KUHPer yang 

menentukan bahwa : 

Pasal 1457  

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang dijanjikan. 

Pasal 1458 

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. Sah atau tidaknya suatu perikatan, termasuk jual beli 

hak atas tanah di bawah tangan harus dilihat dari sisi syarat sahnya 

perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer
26

 

yang menentukan bahwa : 

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 yang harus dipenuhi 

supaya perjanjian dapat sah secara hukum
27

. Berikut uraian dari 

masing-masing syarat tersebut: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan artinya dalam membuat perjanjian para pihak 

menyepakatinya dengan rela. Isi perjanjian semuanya disepakati 

dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Perjanjian tidak dibuat dengan 

penipuan, kesalahan, paksaan, atau kesalahan lainnya
28

. Artinya 

perjanjian yang disepakati benar-benar merupakan cerminan keinginan 

para pihak
29

. 

Sepakat artinya semua pihak dalam membuat perjanjian benar-

benar mengetahui dan menyetujui isi perjanjian, tanpa paksaan, khilaf, 

maupun tipu daya. Semua unsur yang membuat kesepakatan tersebut 

dibuat secara tidak murni tidak ada dalam perjanjian, itu yang disebut 

dengan kesepakatan. Jika salah satu dari paksaan, khlifah, tipu daya 

tersebut ada dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tidak dapat 

disebut sepakat. 

Hal tersebut diatur masing-masing dalam 1321, 1322, 1323, 

dan pasal 1328 KUHPer. Pasal 1321 KUHPer mengatur bahwa “Tiada 

sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau 

diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Kekhilafan sebagai salah 

satu unsur tidak sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1322 KUHPer 

yang mengatur : 

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. 

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan 

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 
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Tim Visi Yustisia, KUH Perdata dan KUHA Perdata, Visimedia, Jakarta, 

2015, hal. 346 
28

Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat 

Kontrak, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 8 
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Tim Yustisia, Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/ Kontrak, Huta 

Publisher, Depok, 2017, hal. 9-10 
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pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat.  

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 

wewenang untuk :  

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  

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

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

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

orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa.  

d. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 

pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar 

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

e. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerahdaerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat 

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan 

Pemerintah. 

Kemudian paksaan dan penipuan menjadi salah satu unsur 

tidak sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1323, 1324 dan 

1328 KUHPer sebagai berikut : 

Pasal 1323 KUHPerdata 

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. 

 

1324. Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga 

memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang 

berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, 

terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal 

tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang 

yang bersangkutan. 

Pasal 1328 KUHPer 

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, 
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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 

Sepakat artinya perjanjian benar-benar dibuat dengan kemauan dan 

kesadaran oleh para pihak untuk menyetujui perjanjian dan semua yang 

berkaitan dengannya. Jika sepakatnya karena ada pengaruh lain seperti 

ditipu, khilaf atau terpaksa maka tidak bisa disebut bahwa perjanjian 

dibuat atas dasar kemauan dan kesadaran sendiri. Hal ini sebenarnya 

semata-semata untuk melindungi para pihak dalam perjanjian. 

2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan 

Pada dasarnya semua orang cakap untuk melakukan perjanjian, 

kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak 

cakap
30

. Kecapakan artinya para pihak sudah memenuhi syarat untuk 

disebut sebagai subjek hukum
31

. Hal ini karena hanya subjek hukum 

yang bisa melakukan tindakan hukum seperti jual beli hak atas tanah
32

.  

Syarat sah yang kedua setelah adanya kesepakatan berdasarkan 

kemauan dan kesadaran sendiri, adalah kecakapan dari para pihak. 

Cakap bisa diartikan secara sederhana dengan cukup umur atau 

dewasa
33

. Cakap yang dimaksud para pihak sudah dianggap dewasa 

secara hukum dan tidak mengalami gangguan jiwa sehingga bisa 

memahami isi perjanjian berikut dengan segala akibat hukumnya
34

. 

Subjek hukum yang cakap adalah subjek hukum yang tidak termasuk 

dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1329-1330 KUHPer berikut : 

1329. Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali 

jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (KUHPerd. 1330, 1467, 

1640.) 

1330. Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:  

1. anak yang belum dewasa; (KUHPerd. 330, 419 dst., 1006, 1446 dst.)  
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PNH Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 

287 
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Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 10 
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Indonesia Prime, Makassar, 2017, hal. 271 
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Hamah Halim, Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan 

Legal Opinion, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 83 
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Yunirman Rijan dan Ira, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/ Kontrak 

dan Surat Penting Lainnya, RAS, Depok, 2009, hal. 10 
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2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; (KUHPerd. 433 dst., 446 

dst., 452, 1446 dst.) 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. Berdasarka 

Pasal 1330 KUHPer, maka subjek hukum yang disebut cakap adalah 

jika subjek hukum tersebut dewasa, waras, dan bagi perempuan yang 

dibolehkan membuat perjanjian karena sudah menikah
35

. Subjek hukum 

disebut dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dan 

belum menikah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 330 

KUHPer sebagai berikut : 

330. Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 

genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila 

perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu 

tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, 

berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang 

diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. 

3. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan 

dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk 

Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan 

oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, 

maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 

4. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka 

sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan 

semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak 

pernah kawin. 

5. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, 

maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 

6. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. 

Ketentuan ini pada prinsipnya juga menjadi acuan bagi orang 

cakap yang ketiga yaitu perempuan yang dibolehkan membuat 

perjanjian karena sudah menikah.  

Tidak berada dalam pengampuan artinya pihak yang 

melakukan perjanjian harus dalam keadaan waras atau tidak sedang 
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Perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang sebelumnya belum 
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mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang bisa membuat dirinya 

tidak mampu memahami bahwa sedang membuat perjanjian, seperti 

dungu dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 433 

KUHPer yang menentukan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu 

berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan 

di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap 

menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di 

bawah pengampuan karena keborosan”. 

3) Suatu Hal Tertentu 

Syarat sahnya perjanjian selanjutnya adalah dalam perjanjian 

tersebut harus terdapat objek yang diperjanjikan. Objek yang dimaksud 

misalkan perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian jual beli hak atas 

tanah, maka objek yang dimaksud adalah tanah itu sendiri. Barang 

tersebut dalam perjanjian harus disebutkan setidaknya disebutkan 

jenisnya
36

. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan oleh para 

pihak
37

.  

Barang yang menjadi objek perjanjian tersebut harus ada. Hal 

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1333-1334 KUHPer yang 

menentukan sebagai berikut  

1333. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang 

yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak 

perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau 

dihitung. (KUHPerd. 968 dst., 1272 dst., 1392, 1461, 1465.) 

1334. Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat 

menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk 

melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta 

diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan 

sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi 

pokok perjanjian itu; hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 

169, 176, dan 178. (KUHPerd. 141, 1063, 1254, 1667, 1774; 

Oogstverb. 3; Credverb. 3-5.) 

4) Suatu Sebab yang Halal 
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Jika suatu perjanjian dibuat dengan terlarang maka tidak 

mempunyai kekuatan hukum
38

. Barang yang menjadi objek perjanjian 

tersebut harus barang yang dibolehkan menjadi objek perjanjian oleh 

hukum. Artinya tidak semua barang bisa dijadikan objek perjanjian, 

dalam hal ini misalnya narkotika, karena penggunaannya terlarang, 

maka perjanjian yang objeknya adalah narkotika tidak sah secara 

hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1332, 1336, dan 

Pasal 1337 KUHPer yang mengatur bahwa : 

1332. Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 

menjadi pokok perjanjian. (KUHPerd. 519 dst., 537, 1953; KUHD 

599.) 

1336. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang 

tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari 

yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. (KUHPerd. 1878.) 

1337. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-

undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum. 

Jika diklasifikasi, maka masing-masing dari syarat sah perjanjian 

tersebut dapat dibagi dalam dua bagian yaitu syarat sah subjektif dan 

syarat sah objektif. Syarat subjektif adalah syarat pertama dan kedua 

yang terkait dengan kesepakatan dan kecakapan. Syarat objektif adalah 

syarat ketiga dan keempat yang berkaitan dengan objek perjanjian dan 

sesuatu yang halal.  

Syarat subjektif dan syarat objektif tersebut harus dipenuhi
39

. 

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif karena dua 

syarat tersebut menempel pada subjek hukum yang melakukan 

perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif 

karena berkaitan dengan benda yang menjadi objek perjanjian. 

Klasifikasi syarat subjektif dan objektif ini mempunyai akibat hukum 

tersendiri. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tidak 

dapat langsung batal, melainkan hanya bisa dibatalkan
40

. Pembatalan 

tersebut dilakukan oleh hakim berdasarkan pengajuan para pihak. 
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Sedangkan syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian 

langsung batal secara otomatis tanpa harus dimintakan kepada hakim
41

. 

Perbedaan syarat tersebut memang disusun secara berbeda untuk 

membedakan akibat hukum yang ditimbulkan antara yang batal demi 

hukum sama yang harus dimintakan pembatalannya. Perbedaan syarat 

tersebut juga mempunyai akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum 

yang dimaksud adalah batal demi hukum sama bisa dibatalkan
42

. 

4.1.1. Perolehan Hak atas Tanah 

Hak atas tanah dapat diperoleh dengan berbagai cara. Kian 

Goenawan mengklasifikasikan cara perolehan hak atas tanah sebagai 

berikut
43

 : 

1) Konvensi hak milik atas tanah 

Konvensi ini diperoleh di Kantor Pertanahan melalui perubahan 

dari hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah 

yang diatur dalam UUPA. Perubahan status hak atas tanah tersebut 

bersifat tetap dan dapat dirubah statusnya berdasarkan ketentuan dalam 

UUPA. 

2) Konvensi pembuktian hak 

Cara pembuktian melalui konvensi pembuktian hak ini adalah 

dilakukan dengan cara memohonkan atau mendaftarkan bukti sertifikat 

bahwa sudah terjadi pembuktian dari pemegang hak pertama kepada 

pemegang hak kedua. Jika pembuktian dilakukan atas dasar pengadilan 

atau perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya, maka dalam 

pelaksanaan pembuktian nya juga melibatkan pengadilan atau pejabat 

lelang.  

3)  Pendaftaran tanah kedua 

Pendaftaran tanah kedua yang dimaksud dalam cara perolehan 

hak atas tanah ini adalah pembuktian hak atas tanah dilakukan melalui 

pendaftaran tanah yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan isi 

sertifikat seperti jenis sertifikat, nama pemegang hak, juga hal yang 

berkaitan dengan bidang tanah. Pendaftaran tanah kedua ini dapat 
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diklasifikasi dalam tiga bagian yaitu penggantian sertifikat yang rusak, 

pendaftaran peningkatan hak, dan pembuktian karena waris atau hibah.  

4) Semua perolehan hak atas tanah harus dilakukan di depan PPAT guna 

mendapatkan Akta jual beli tanah. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 19 PP 10/1961 jo Pasal 37-38 PP 24/1997 yang menentukan 

sebagai berikut : 

Pasal 19 

Setiap pejanjian 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. 

Pasal 37  

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.  

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 

(5) 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. 

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

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai 

ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
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(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; 

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. 

 

Pasal 3  

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.  

(2) PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan 

hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.  
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Pasal 4  

(1) PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah 

kerjanya;  

(2) Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta 

pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam 

daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah 

kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang 

haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta. 

4.1.2. Akta Jual Beli Tanah 

Akta adalah tulisan yang dibuat sebagai bukti terjadinya 

peristiwa
44

. Akta Jual beli hak atas tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (4) 

PP 37/1988 yakni sebagai berikut “Akta PPAT adalah akta yang dibuat 

oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun”. Akta menjadi bukti tertulis bahwa sebuah peristiwa sudah 

terjadi dan disaksikan oleh para saksi
45

. Akta yang diakui adalah akta 

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu PPAT dan Notaris
46

. 

Dengan adanya akta jual beli, maka sejak saat itu sudah terjadi 

pembuktian hak
47

. akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa 

melibatkan pejabat (PPAT) sebagai bahan pembuktian atas suatu 

perikatan
48. 

Pembuatan akta jual beli hak atas tanah dilakukan melalui 

beberapa proses sebagaimana diatur dalam Pasal 97, 98, 99, 101, dan 

Pasal 102 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
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Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Perkaban 8/2012). Tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Persiapan pembuatan akta 

Pada tahapan ini, PPAT harus lebih dulu melakukan pemeriksaan 

di Kantor Pertanahan terkait dengan kesesuaian sertifikat terkait. Hal 

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Perkaban 8/2012 yang 

menentukan bahwa  

Pasal 97  

3.1.1 Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau 

pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor 

Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan 

daftardaftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan 

memperlihatkan sertipikat asli.  

4.1.3. Pemeriksaan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa 

untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-

bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan 

oleh perusahaan real estat, kawasan industri dan pengembangan sejenis 

cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah induk satu kali, kecuali 

apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan 

sertipikat ulang.  

4.2. Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor 

Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan 

dengan kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor 

Pertanahan” pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf 

dan diberi tanggal pengecekan.  

4.3. Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan 

cap atau tulisan dengan kalimat: 

“PPAT …(nama PPAT ybs)…. telah minta pengecekan sertipikat” 

kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.  

4.4. Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak 

sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka 

diambil tindakan sebagai berikut:  

a. apabila sertipikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor 

Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertipikat tersebut 
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dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat : "Sertipikat ini tidak 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan …………...........". kemudian 

diparaf.  

b. apabila sertipikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan atau data yuridis yang 

termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam 

buku tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan, kepada PPAT yang 

bersangkutan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai 

data yang tercatat di Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang 

bersangkutan tidak dicantum-kan sesuatu tanda.  

4.5. Sertipikat yang sudah diperiksakan kesesuaiannya dengan dafar-daftar 

di Kantor Pertanahan tersebut dikembalikan kepada PPAT yang 

bersangkutan.  

4.6. Pengembalian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 

pada hari yang sama dengan hari pengecekan.  

4.7. PenerbitanSKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b 

dilakukan  selambatlambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari 

hari pengecekan. 

Pemindahan hak atas tanah juga membutuhkan ijin pemindahan 

hak atas tanah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 

Perkaban 8/2012 yang menentukan bahwa: 

Pasal 98  

(1) Untuk membuat akta pemindahan atau pembe-banan hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan mendaftarnya tidak 

diperlukan izin pemindahan hak, kecuali dalam hal sebagai berikut:  

a. pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas rumah 

susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan 

bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan apabila telah 

diperoleh izin dari instansi yang berwenang;  

b. pemindahan atau pembebanan hak pakai atas tanah negara.  

(2) Dalam hal izin pemindahan hak diperlukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka izin tersebut harus sudah diperoleh sebelum akta 

pemindahan atau pembebanan hak yang bersangkutan dibuat.  

(3) Izin pemindahan hak yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dianggap sudah diperoleh untuk pemindahan hak yang dilakukan 

dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi atau pemasaran hasil 

pengembangan bidang tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai 
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induk oleh perusahaan real estat, kawasan industri atau pengembangan 

lain yang sejenis. 

Calon penerima hak atas tanah tidak bisa mendapatkan akta 

secara otomatis, melainkan harus membuat pernyataan. Isi pertanyataan 

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Perkaban 8/2012 yang 

menentukan bahwa : 

Pasal 99 

(1) Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon 

penerima hak harus membuat pernyataan yang menyatakan:  

a. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak 

menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum 

penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  

b. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak 

menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

c. bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan 

sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar maka tanah 

kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform;  

d. bahwa yang bersangkutan bersedia menang-gung semua akibat 

hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b 

tidak benar.  

(2) PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima hak maksud dan isi 

pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

2) Pelaksanaan pembuatan akta 

Dalam membuat akta, semua akta harus dirahasiakan
49

. 

Pelaksanaan pembuatan akta memiliki beberapa ketentuan, diantaranya 

adalah dihadiri oleh para pihak dan adanya minimal 2 (dua) saksi. Hal 

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 101-102 Perkaban 8/2012 

yang menentukan bahwa : 

Pasal 101  

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

perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan 

olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
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(2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 

orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam 

suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai 

kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen dokumen 

yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya 

perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.  

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

dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan 

prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Pasal 102  

Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar 

disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala 

Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya. 

3.1.5 Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP 24/1997 yang 

menentukan bahwa : 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun, 

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Pendaftaran tanah memiliki peranan yang penting dalam proses 

pembuktian
50

. Pendaftaran tanah dilakukan dengan asas sederhana, 

aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka
51

. Proses pendaftaran tanah 

terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali 

dan pemelihaan data pendaftaran tanah, dengan uraian sebagai berikut : 

1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali 
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Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah pendaftaran 

terhadap tanah yang sebelumnya belum pernah didaftarkan berdasarkan 

ketentuan dalam UUPA
52

 dan aturan turunannya. Kepemilikan tanah 

sebelum berlakunya UUPA adalah kepemilikan yang masih 

menggunakan bukti administrasi desa seperti letter C atau letter E. Hal 

tersebut karena administrasi desa hak atas tanah tersebut masih 

merupakan sertifikat sementara. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali tersebut 

dilakukan dengan meliputi hal-hal sebagai berikut
53

: 

1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik 

2) Pembuktian hak dan pembukuannya 

3) Penerbitan sertipikat 

4) Penyajian data fisik dan data yuridis 

5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali bisa dilakukan 

secara sistematik maupun secara sporadik
54

. Hal ini sebagaimana diatur 

dalam Pasal 13 PP 24/1997 yang menentukan bahwa  

Pasal 13  

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran 

tanah secara sistematik dan pendaf-taran tanah secara sporadik.  

(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana 

kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh 

Menteri. 

(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah 

pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara 

sporadik.  

(4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan 

pihak yang berkepentingan. 

2) Pemelihaan data pendaftaran tanah 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah merupakan kegiatan 

pembaharuan atau penyesuaian data tanah yang sebelumnya sudah 

bersertifikat. Pemeliharaan data pendaftaran tanah ini dilakukan untuk 
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menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar 

tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat, dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Pemeliharaan data tanah 

ini dilakukan di kantor pertanahan tempat sertifikat tanah dikeluarkan
55

. 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan jika terdapat perubahan pada 

data tanah, baik data fisik maupun data yuridis. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 36 PP 24/1997 yang menentukan bahwa : 

Pasal 36  

3.9 Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi 

perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah 

yang telah terdaftar.  

3.10  Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor 

Pertanahan. 

Prinsip yang digunakan dalam pendaftaran tanah adalah prinsip 

berimbang. Prinsip tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada pemegang tanah hak tanah sebenarnya. Hal ini sesuai 

dengan sistem publikasi yang dianut dalam epndaftaran tanah
56

. 

3.10.1 Sertifikat Hak atas Tanah 

Pengertian sertifikat tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (20) PP 

24/1997 yang menentukan bahwa : 

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak 

tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 

yang bersangkutan. 

Sertifikat tanah yang asli berwarna hijau yang kemudian dibuat 

rangkap dua, satu untuk dipegang pemilik dan satu lagi untuk disimpan 

oleh Badan Pertanahan
57

. Terkait bentuk dan muatan dalam sertifikat 

tanah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak atas Tanah (Selanjutnya disebut 
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Perkaban 7/2016), di mana dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa 

sertifikat tanah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut : 

1) Nama pemegang hak atas tanah 

2) Jenis hak atas tanah 

3) Nomor identifikasi bidang tanah 

4) Nomor induk kependudukan/ nomor identitas 

5) Tanggal berakhir hak, untuk hak atas tanah dengan jangka waktu 

6) Kutipan peta pendaftaran 

7) Tanggal penerbitan 

8) Pengesahan 

Berdasarkan uraian tersebut, maka jual beli hak atas tanah adalah 

sah secara hukum. Hal ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 

1457-1458 KUHPer dan Pasal 1320 KUHPer. Tidak ada tindakan dari 

jual beli hak atas tanah di bawah tangan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. Akta jual beli dari PPAT dan sertifikat 

tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan hanya sebagai bukti 

pemegang hak atas tanah, bukan sebagai syarat jual beli hak atas tanah 

menjadi sah.  

3.2. Akibat Hukum pembuktian Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan 

Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah 

Kendati jual beli hak atas tanah di bawah tangan sah secara 

hukum dengan dikaji berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, tetapi perlu dilihat akibat hukum 

apa yang kemudian ditimbulkan dari jual beli hak atas tanah di bawah 

tangan tersebut. Hal ini mengingat jual beli hak atas tanah di bawah 

tangan memiliki akibat yang bisa menimbulkan sengketa kepemilikan 

yang banyak terjadi di masyarakat. Akibat hukum ini penting diketahui 

guna mengetahui sisi lain dari jual beli hak atas tanah di bawah tangan. 

 

3.2.1. Hak dan Kewajiban Jual Beli Tanah 

Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli hak atas tanah 

adalah sebagai berikut
58

 : 

1) Pembeli membayar harga tanah, penjual menyerahkan hak atas tanah  
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2) Penjual menjamin tanah yang dijual tidak ada cacat yang tersembunyi 

terhadap tanah tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 

1491-1492 BW yang menentukan bahwa : 

1491. 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. 

1492. 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. 

3) Pembeli membayar harga sesuai waktu dan tempat yang telah 

disepakati 

4) Penjual yang tidak menyerahkan tanah pada waktu yang disepakati, 

maka dapat digugat. Termasuk dengan tambahan gugatan pembayaran 

ganti kerugian. Hal tersebut sebagiamana diatur dalam Pasal 1513-1518 

BW yang menentukan bahwa : 

1513. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada 

waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. 

1514. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, 

pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan. 

1515. Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib 

membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan 

diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain. 

1516. Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan 

hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh 

kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan 

yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka 

ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual 

menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih 

memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib 

membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan. 

1517. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat 

menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 

1266 dan 1267. 
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1518. Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan 

perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual 

terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang 

ditentukan untuk mengambil barang yang dijual. 

Hal terpenting dalam proses pendaftaran hak atas tanah adalah 

bahwa tanah yang dijadikan objek tidak berada dalam sengketa atau 

tidak mengandung cacat. Pembeli dan penjual harus bisa memastikan 

hal tersebut yakni dengan cara melihat sertifikat asli dan benar atas 

nama penjual atau nama yang memberi kuasa. Hal ini dilakukan supaya 

tidak terjadi hal-hal yang tidak terjadi di kemudian hari. Pada posisi ini 

peran PPAT dan Akta Jual Beli (AJB) dibutuhkan, yaitu untuk melihat 

sertifikat tanahnya bermasalah atau tidak.  

Dalam proses pembuatan AJB sangat dibutuhkan oleh penjual 

dan pembeli. Hal ini karena dalam persiapan pembuatan AJB penjual 

dan pembeli harus melakukan pelbagai tahapan sebagai berikut
59

: 

1) PPAT memeriksa keaslian sertifikat di Kantor Pertanahan sebelum 

dilakukan pembuatan AJB 

2) Penjual tanah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), yakni 

dengan ketentuan bahwa jika harga tanah di atas harga Rp. 

60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), maka pembayaran dilakukan 

di kantor pos terdekat. 

3) Penjual membuat pernyataan bahwa tanah tidak berada dalam sengketa 

4) PPAT dapat melakukan penolakan untuk membuat AJB jika semua 

tahapan tersebut tidak dilengkapi. 

3.2.2. Penguasaan Tanah 

Jual beli hak atas tanah dianggap sudah terjadi setelah para pihak 

sudah sepakat, kendati barang belum diserahkan. Jual beli diatur dalam 

Pasal 1457-1458 KUHPer yang menentukan bahwa : 

Pasal 1457  

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang dijanjikan. 

Pasal 1458 

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

orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta 
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harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum 

dibayar. 

Akibat hukum dari terjadinya pembuktian hak atas tanah melalui 

jual beli, maka semua risiko menjadi tanggungjawab pembeli jika tanah 

sudah berada dalam kuasa pembeli
60

. Hal tersebut berlaku kendati 

pembeli belum melakukan pembayaran sekalipun. Jika pendaftaran hak 

atas tanah dilakukan di bawah tangan, maka akan berpotensi 

bermasalah dan menyusahkan pembeli. Hal ini karena tidak adanya 

AJB dan saksi-saksi atas pembuktian tersebut. 

Jika pembuktian hak atas tanah dilakukan di depan PPAT, maka 

pembuktian tersebut akan mendapat dokumen sah berupa AJB. Selain 

itu pembuktian tersebut akan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam 

proses pembuktian tersebut. AJB dibuat dengan ketentuan sebagai 

berikut
61

: 

1) AJB dibuat dengan dihadiri oleh penjual dan pembeli, atau pihak yang 

mewakili dengan dibuktikan surat kuasa 

2) Selain para pihak, pembuatan AJB juga dihadiri saksi dari masing-

masing pihak 

3) Jika akta sudah disusun, maka selanjutnya PPAT membacakan isi AJB 

sebelum para pihak dan saksi menandatangani 

4) Tanda tangan boleh dilakukan jika para pihak sudah menyetujui 

5) Akta yang sudah dibuat selanjutnya dibuat dalam dua rangkap asli 

6) Para pihak yaitu pembeli dan penjual masing-masing mendapatkan satu 

rangkap akta 

3.2.3. Sengketa Tanah 

Sengketa tanah merupakan hal yang rawan terjadi dalam proses 

pembuktian hak atas tanah. Jika pembuktian dilakukan dengan 

berdasarkan pada AJB, maka sengketa tanah akan sulit terjadi. Hal ini 

karena pembuktian kepemilikan akan mudah dilakukan, yaitu dengan 

adanya AJB yang dibuat oleh Notaris dan sertifikat yang dibuat oleh 

Badan Pertanahan Nasional. 

Proses pembuktian hak atas tanah dapat dilakukan secara pribadi 

maupun dengan cara menghadirkan Kepala Adat/Kepala Desa setempat 

berikut dengan saksinya. Hal ini banyak dilakukan karena tidak perlu 
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mengeluarkan uang yang banyak
62

. Sehingga hal ini banyak menjadi 

pilihan oleh masyarakat. 

Pembuktian hak atas tanah di bawah tangan jelas tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

itu, pembuktian hak atas tanah di bawah tangan juga bakal menyulitkan 

proses dalam pengurusan tanah selanjutnya
63

. Tanah yang dialihkan 

dengan dilakukan di bawah tangan dapat mengakibatkan terjadinya 

senketa di kemudian hari dengan cara dijual kembali oleh pemilik 

sebelumnya karena sertifikat masih atas nama dirinya
64

. Masalah 

tersebut terjadi bahkan ketika sudah lahirnya UUPA dan peraturan 

perundang-undangan turunannya
65

. Jadi pembuktian hak atas tanah 

lebih baik dilakukan dengan melalui akta notaril, bukan di bawah 

tangan. 

3.2.4. Akta dibawah tangan 

Di Indonesia sudah ada aturan mengenai pembuatan akta yang 

dilakukan dihadapan notaris ataupun pejabat yang berwenang, namun 

masyarakat dalam pergaulan hidupnya lebih memilih melakukan akta di 

bawah tangan, khususnya masyarakat yang tinggal di Desa lebih sering 

melakukan perjanjian di bawah tangan ini atas dasar kepercayaan dan 

tanpa mempertimbangkan cara-cara yang telah diatur didalam 

perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 165 HIR, 

pengertian akta di bawah tangan adalah suatu akta yang ditandatangani 

di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum, 

seperti misalnya akta jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain 

sebagainya yang di buat tanpa perantara pejabat umum
66

 

 Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat 

oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa 

mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di 

bawah tangan akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan 

kemudian ditandatangani oleh para pihak misalnya kwitansi, surat 

perjanjian dan utang-piutang. Ketidak ikut sertaan pejabat 
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yangberwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di 

bawah tangan dengan akta otentik. Akta di bawah tangan ini diatur 

dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdata dan pasal 286-305 RBg, 

diantaranya mengatur tentang: 

1. Semua tulisan-tulisan di bawah tangan yang di tandatangani dianggap 

sebagai akta bawah tangan, dan jika pihak-pihak tersebut menghendaki 

tulisan-tulisan di bawah tangan itu untuk dilegalisasi kepada notaris 

atau pejabat yang berwenang.  

2. Tulisan-tulisan akta di bawah tangan harus diakui oleh para pihak yang 

terkait didalamnya.  

3. Cara untuk pembuktian akta di bawah tangan harus diperiksa di 

persidangan. 

4. Harus ditulis sendiri dan jelas maksud yang diperjanjikan.  

5. Bukti surat akta di bawah tangan masingmasing pihak harus 

memilikinya.  

6. dalam Pasal 1881 ayat (1e) dan (2e) sebagai berikut: 

a. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran 

yang telah diterima.  

b. Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat 

adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak 

(title) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan 

suatu perikatan.  

c. Catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditor) dibubuhkan pada suatu 

alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu 

merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitor). 

d. Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dari 

suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda 

pembayarannya ini berada dalam tangannya si berutang. Lain halnya 

dengan akta di bawah tangan menurut Pasal 1875BW, kekuatan 

mengikatnya akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian 

formil jika akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa akta 

itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat 

pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta 

para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak 

daripadanya. Kekuatan pembuktian materil berkenaan dengan 

kebenaran isi keterangan yang tercantum didalam akta tersebut, 

keterangan yang tercantum didalamnya harus dianggap benar sebagai 

keterangan yang dikehendaki oleh para pihak dan mengikat kepada diri 
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pihak-pihak yang menandatangani. Syarat-syarat akta di bawah tangan 

dijadikan sebagai alat bukti yaitu:  

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani. 

2. Isi yang diterangkan didalamnyanya menyangkut perbuatan hukum atau 

hubungan hukum.  

3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut di 

dalamnya.
67

 

Sering orang membuat perjanjian ditulis oleh pihak-pihak dan 

tidak dibuat di hadapan notaris, Ada kalanya perjanjian yang dibuat di 

bawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di 

notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-

akta di bawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi 

nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), 

kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris. 

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah 

satunya Legalisasi atau Pengesahan. Untuk keperluan legalisasi itu, 

maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, 

tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris 

membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud 

surat di bawah tangan itu. Lain halnya dengan Waarmerking 

(Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam 

buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh 

apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu 

oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada notaris yang 

bersangkutan.
68

 

Pada waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, 

tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh notaris. 

Notaris terhadap akta itu hanya mengakui bahwa pada hari tersebut 

telah datang di kantor notaris, diberi nomor, dimasukkan dalam buku 

daftar waarmerking, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut 

telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus 

dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh notaris lalu 

dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap 

halaman diberi nomor dan diparaf oleh notaris. 
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Berikut adalah hal-hal yang membedakan antara pembuktian tanah 

di bawah tangan dengan melalui PPAT
69

: 

1. Akta di bawah tangan tidak memiliki tanggal yang pasti, sedang akta otentik 

punya.  

Pasal 1874-1874a KUHPerdata menentukan sebagai berikut : 

1874. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang 

ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah 

tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan 

seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di 

bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu 

pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat 

lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh 

cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, 

bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu 

cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan 

pejabat yang bersangkutan. 

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. 

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih 

lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. 

1874. Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar 

halte rmaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan 

di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu 

pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk 

undang-undang, yang menyatakan bahwa si penandatangan tersebut 

dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah 

dijelaskan kepada si penandatangan, dan bahwa setelah itu 

penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. 

Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan 

pasal yang lalu. 

1. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sedang 

akta otentik punya. 

2. Akta otentik mempunyai salinan, sedang akta bawah tidak. 

3. Akta otentik dapat menjadi bukti sampai kepada ahli waris, sedangkan 

akta bawah tangan tidak dapat diwariskan. 

3.2.5.             Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Pembuktian 

Di Pengadilan  
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Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang 

utama, karena dalam lalulintas keperdataan seringkali orang dengan 

sengaja menyediakan suatu bukti tulisan atau surat di dalam melakukan 

perjanjian yang dapat dipakai jika timbul suatu perselisihan. Jika 

seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, 

karena orang tersebut menghendakinya maka yang menjadi dasar dari 

mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya. Hakim pada suatu 

persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat 

memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang 

diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran 

menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak 

para pihak yang berperkara secara seimbang. Akta yang merupakan alat 

bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu 

surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-

kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat 

dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan 

sesuatu perbuatan hukum. Unsur-unsur dalam akta di bawah tangan 

sebagai berikut.  

a. Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak didepan atau oleh    pejabat 

umum yang berwenang;  

b. Bersifat partai, yaitu minimal melibat dua pihak; 

c. Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat 

urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain. Beberapa syarat formil 

dan materil yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan 

sebagai akta di bawah tangan adalah: 

Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak;  

1) Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut 

perbuatan hukum (rechtshandeling) atau hubungan hukum 

(rechtsbetrekking); 

2) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan perbuatan atau 

hubungan hukum yang disebutkan didalamnnya
70

 

3)  Akta di bawah tangan harus bermaterai, hal ini antara 

lain diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 

tanggal 19 Maret 1971; bahwa akta di bahwa tangan yang tidak 

bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah;  
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 Isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan 

pokok permasalahan dalam sengketa sedang ditangani.
71

 

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan 

tidak sekuat dengan akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya 

mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalamnya, tetapi tidak 

mengikat kepada hakim. Jika dalam suatu akta otentik tanda tangan itu 

bukan merupakan persoalan, dalam suatu akta di bawah tangan itu 

justru merupakan cara pertama. Jika tanda tangan ini dipungkiri oleh 

pihak yang dikatakan menaruh tanda tangan itu, maka pihak yang 

mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan 

dengan alat butki lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan 

oleh orang yang memungkirinya. Dengan demikian, maka selama tanda 

tangan tadi masih dipertengkarkan tiada manfaat yang diperolehnya 

bagi pihak yang mengajukan tadi di muka siding hakim. Inilah 

perbedaan utama kekuatan pembuktian akta autentik dan akta di bawah 

tangan, karena kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang 

melekat dalam akta autentik adalah sempurna dan mengikat, tidak 

hanya para pihak, tetapi juga hakim. Berbeda dengan akta otentik yang 

dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta 

tersebut memberikan bukti yang cukup bagi kedua bela pihak dan ahli 

warisnya serta semua orang yang mendapatkan hak daripadanya. 

Beberapa unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik 

yaitu:  

a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi atau yang berwenang. 

b. Ditujukan sebagai alat bukti.  

c. Bersifat partai (minimal dua pihak).  

d. Atas permintaan para partai (para pihak).  

e. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
72

 

Di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan 

bahwa transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang 

merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukum sehingga para 

pihak tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi yang 

dimaksud antara lain: 

1. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 

K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971 menyatakan, “... dalam 
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persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak membuktikan secara 

rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat 

karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan 

pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut”. 

2. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983 

K/Sip/1972 tertanggal 28 Agustus 1975 menyatakan, Kwitansi yang 

diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermaterai, oleh 

Hakim dikesampingkan.  

3.    Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106 

K/Sip/1973 tertanggal 11 Juni 1973 menyatakan, surat kuasa yang 

diketahui dan disahkan oleh Camat bukanlah surat kuasa yang 13 Ibid., 

hal. 241. dikehendaki oleh pasal 147 Rbg. Maka gugatan harus 

dinyatakan tidak dapat diterima.  

4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 

K/Sip/1959 tertanggal 20 Juni 1959 menyatakan, suatu perjanjian 

pinjam-meminjam yang diakui tandatangannya, akan tetapi dipungkiri 

jumlah pinjaman yang tersebut dalam surat perjanjian itu dianggap 

sebagai permulaan bukti tertulis.  

5.      Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 

K/Sip/1973 tertanggal 17 Februari 1976 menyatakan, pertimbangan 

Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung; karena produk 

P. VI (surat pengakuan dari minik bahwa tanah perkara kepunyaan 

kaum Rake Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Rake 

yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka 

adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan 

tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut 

belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat.
73

 Berdasarkan 

contoh putusan diatas, maka sangatlah jelas kekuatan pembuktian 

hukum akta di bawah tangan di pengadilan tidak memiliki kekuatan 

bukti sempurna sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik. 

Akta di bawah tangan dapat memiliki pembuktian di pengadilan 

haruslah memiliki daya kekuatan formil dan materil yaitu, sejauh mana 

para pihak yang bertanda tangan pada akta itu menerangkan dan 

mengakui secara benar sesuai seperti yang dijelaskan dalam akta 

tersebut, isi yang diterangkan merupakan perbuatan hukum atau 

                                                             
73  R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi, 

SInar Grafika, 2014, hal. 6-10 
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hubungan hukum, sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan perbuatan 

atau hubungan hukum yang disebutkan didalamnya, harus bermaterai, 

serta isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan 

pokok permasalahan dalam sengketa yang sedang dipermasalahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


