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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semenjak diundangkannya UUPA maka pengertian jual-beli tanah 

bukan lagi suatu perjanjian seperti dalam pasal 1457 jo 1458 KUH Perdata 

Indonesia. Jual-beli tanah diatur dalam pasal 19 Undang-undang Pokok 

Agraria dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1961 

yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah. Penentuan bahwa jual-beli tanah harus dibuktikan  

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), sebagai mana diatur dalam pasal 37 ayat (1)  PP No. 24 Tahun 

1997 sebagai  berikut: 

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

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
1
 

 

Peralihan hak atas tanah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memperoleh kekuatan hukun 

dan kepemilikannya dapat dikatakan sah dimata hukum. Hal ini diperkuat 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tentang Peraturan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: 
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“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
 

 

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah yang 

timbul dalam hal pertanahan. Jual-beli yang dilakukan di bawah tangan 

dengan dasar kepercayaan pada saat hendak dilakukan balik nama, pihak 

penjual telah meninggal atau tidak diketahui bagi si pembeli yang akan 

mendaftarkan haknya pada kantor pertanahan setempat, sebagaimana yang 

terjadi dalam kasus di Blora dalam perkara nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Bla. 

Alasan mengapa memilih kasus ini sebagai obyek penelitian yaitu 

untuk mengetahui alur atau proses dari penyelesaian kasus tersebut. 

Disamping itu penulis juga tertarik untuk mempelajari dan mengikuti proses 

alur kasus tersebut. maka penyusun mencoba mencari penyelesaian hukum 

permasalahan jual-beli tanah yang dianalisis berdasarkan kasus yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Permasalahan yang terjadi pada kasus jual-beli tanah antara Sardjono 

Sarmidjah dengan George A.R. Wawengkang adalah ketika pihak ahli waris 

Sardjono Sarmidjah yaitu Titik Sri Sunarti akan mengurus surat pengantar di 

kelurahan untuk membuat sertifikat tanah, yang terjadi bahwa catatan Buku 

C persil 72 DIII seluas 450 m
2
 tersebut tercatat atas nama George A.R. 

Wawengkang sehingga lurah setempat tidak mau memberikan surat 

pengantar ke BPN sehingga pihak Titik Sri Sunarti melakukan gugatan 
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kepada pihak kelurahan Cepu karena pihak tergugat (George A.R. 

Wawengkang) tidak diketahui keberadaannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Peralihan 

Hak Atas Tanah di Bawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora 

Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Bla).” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum mengenai peralihan hak 

atas tanah di bawah tangan pada putusan Pengadilan Negeri Blora 

No.01/Pdt.G/2011/PN.Bla. 

2. Bagaimana upaya penyelesaian dalam terjadinya perbuatan melawan 

hukum mengenai peralihan hak atas tanah di bawah tangan pada putusan 

Pengadilan Negeri Blora No.01/Pdt.G/2011/PN.Bla. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam gugatan perdata 

melawan hukum kasus jual-beli tanah antara Sardjono Sarmidjah dengan 

George A.R. Wawengkang. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam gugatan 

perdata melawan hukum kasus jual-beli tanah antara Sardjono Sarmidjah 

dengan George A.R. Wawengkang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa 

sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan baik 

bagi penulis, maupun masyarakat luas terkait masalah yang diteliti oleh 

penulis, serta dapat menjadi referensi tambahan bagi para pihak yang ingin 

melakukan penelitian terkait masalah ini. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia karena dapat digunakan sebagai tempat 

tinggal, bercocok tanam, beraktifitas, dan sebagainya. Dengan populasi 

manusia yang terus bertambah maka tingkat kebutuhan manusia terhadap 

tanah akan semakin bertambah juga. 

Tanah sebagai kebutuhan hidup akan dapat dialihkan kepemilikannya, 

dari pemilik yang satu kepada pemilik yang lain. Peralihan hak atas tanah 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang sangat sering 

terjadi didalam peralihan hak atas tanah adalah dengan menggunakan cara 

jual-beli. 
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Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997, 

pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

pemerintah serta terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah 

dan satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda 

bukti hak nya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
3
 

Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya jual-beli tanah yang 

tidak diketahui oleh pejabat yang berwenang (PPAT/Notaris) sehingga proses 

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan (BPN) tidak dapat dilakukan. Hal ini 

dapat disebabkan salah satunya adalah pihak penjual yang tidak diketahui 

keberadaannya. 

Salah satu contoh kasus unik terjadi di Kelurahan Cepu yaitu kasus 

jual-beli tanah antara Sardjono Sarmidjah dengan YW. George Mawengkang 

Permasalahan kasus terjadi ketika Titik Sri Sunarti pihak ahli waris Sardjono 

Sarmidjah akan mengurus surat pengantar di kelurahan, tanah tersebut tercatat 

atas nama Y.W George Mawengkang dan lurah setempat tidak mau 

memberikan surat pengantar ke BPN sehingga pihak Titik Sri Sunarti 

melakukan gugatan kepada pihak kelurahan Cepu karena pihak tergugat (Y.W 

George Mawengkang) tidak diketahui keberadaannya. Namun Lurah Cepu 

tidak merasa mempersulit pembuatan surat pengantar karena prinsip kehati-
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hatian dan peralihan kepemilikan tanah tersebut dari Pemilik I s.d IV ini 

terjadi sebelum pengangkatan lurah yang sekarang menjabat. 

Berdasarkan kasus  yang terjadi maka diperlukan penyelesaian 

menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku sehingga dapat dirasakan 

adil bagi semua pihak dan berkekuatan hukum tetap. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan  

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis 

Normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber 

hukum sekunder, dilakukan dengan cara menekankan dan berpegang pada 

segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif biasanya juga disebut sebagai 

penelitian hukum doktriner atau studi dokumen, karena penelitian ini 

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau 

bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan demikian, karena penelitian ini 

lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada 

diperpustakaan.
4
 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 

gejala lainnya.
5
 Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud 

untuk menggambarkan secara jelas suatu hubungan hukum jual beli tanah 
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yang dilakukan karena adanya perbuatan melanggar hukum mengenai 

peralihan hak atas tanah dibawah tangan. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

5) Yurisprudensi.
6
 

b. Data Sekunder 

Berupa Dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan mengutip dari 

peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif yaitu dengan cara diperoleh dari studi kepustakaan atau studi 
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dokumen yang dituangkan kedalam uaraian yang logis dan sistematis guna 

memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan secara deduktif.
7
 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II Tinjauan pustaka yang berisikan penguraian dasar-dasar 

teoritis yang mendukung pembahasan selanjutnya melalui sub bab: tinjauan 

umum peralihan hak atas tanah, pengertian perjanjian dan Pengertian Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

BAB III Pembahasan, Bab ini akan diuraikan hasil penelitiaan 

lapangan yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara dan 

observasi langsung membahas mengenai hasil penelitian yang status tanahnya 

yang tidak menggunakan akta jual-beli tanpa melibatkan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT), berdasarkan Perkara Nomor: 01/Pdt.G /2011/ PN.Bla, 

dan bagaimana cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh calon pembeli 

agar jual-beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai 

kepastian hukum. 

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan 

tentang simpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah 

satu upaya dalam memecahkan segala masalah yang ada. 
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