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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan bagi 

kehidupan seluruh manusia, karena tanah merupakan salah satu unsur 

utama bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia sepanjang masa, 

dengan tujuannya adalah dipergunakan untuk tercapainya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat yang terbagi secara merata baik secara materil maupun 

spritual. 

Menurut Boedi Harsono, bentuk peralihan hak atas tanah dibagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: Pertama, Beralih. Beralih menunjuk pada 

berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena pemegang haknya 

meninggal dunia. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum, 

artinya dengan meninggalnya pemegang hak atas tanah, maka ahli 

warisnya memperoleh tanah tersebut; Kedua, Dialihkan. Dialihkan 

menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena 

perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain 

tersebut memperoleh hak itu. Adapun perbuatan hukum itu bisa berupa 

jual-beli, tukar-menukar, hibah, atau hibah wasiat atau pemberian dengan 

wasiat.1 

Dialihkan merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah, 

salah satu contoh dialihkan adalah jual-beli. Jual-beli yang dimaksudkan 

                                                           
1 Urip Santoso, Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi, Perspektif, 
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disini adalah jual-beli hak atas tanah. Dalam praktek disebut jual-beli 

tanah. Secara yuridis, yang diperjualbelikan adalah hak atas tanah bukan 

tanahnya. Memang benar bahwa tujuan membeli hak atas tanah adalah 

supaya pembeli  dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah. 

Dengan kata lain, yang menjadi obyek jual beli disini adalah hak atas 

tanah. Menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, hak 

atas tanah yang menjadi obyek jual-beli adalah Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.2 

Boedi Harsono menyatakan bahwa pengertian jual-beli tanah 

adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan atas hak milik 

(penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, 

yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Jual-beli 

yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada 

pembeli itu termasuk dalam Hukum Agraria atau Hukum Tanah.3 

Jual-beli tanah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan 

hak atas tanah untuk selama lamanya dari pemilik atau pemegang hak atas 

tanah sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli, yang pada saat 

itu diserahkan sejumlah uang sebagai harga oleh pembeli kepada penjual. 

Dengan jual-beli ini, hak atas tanah berpindah dari pemilik atau pemegang 

hak atas tanah sebagai penjual kepada pembeli. 

 

 

                                                           
2Ibid,. 
3Ibid,. 
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Meningkatnya kebutuhan akan tanah karena jumlah penduduk 

yang semakin bertambah, sehinggah wajar bila manusia selalu berusaha 

untuk mendapatkan dan memperoleh tanah diantaranya melakukan dengan 

cara jual beli tanah. Namun terkadang penguasaan dan perolehan tanah 

menimbulkan masalah hukum atau bahkan pertentangan atau perselisihan 

baik dikalangan keluarga sendiri atau terhadap orang lain bahkan 

dipemerintahan dalam penguasaan atau kepemilikan atas tanah. Untuk 

mengantisipasinya terjadi pertentangan atau perselisihan dalam 

penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, maka pemerintah merasa perlu 

membuat suatu aturan yang mengatur masalah pertanahan dalam hal 

penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku.4 

Konflik/sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik, 

dan selalu ada dimana-mana. Konflik/sengketa yang berhubungan tanah 

senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang pasti 

memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Perkembangan 

konflik/sengketa tanah, selalu mengalami peningkatan. Faktor penyebab 

utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara 

jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya 

selalu bertambah.5 

                                                           
4 Cici Fajar Novita, Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta Ppat Jurnal Ilmu 

Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 2, Tahun 2014. 
5Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: Tugu Jogja, 

Hal 1 
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Jual beli tanah di wilayah Magetan antara Penggugat dengan 

Tergugat terjadi sengketa dalam bentuk wanprestasi.Tanah tersebut masih 

belum ada sertifikatnya, maka Tergugat berjanji kepada Penggugat yaitu 

akan mengurus sertifikatnya dulu, setelah sertifikat terbit maka tanah, 

bangunan rumah diatasnya dan sertifikatnya akan diserahkan kepada 

Penggugat. Bahwa dengan adanya perjanjian secara lisan tersebut dan 

sudah disetujui antara Penggugat dan Tergugat, maka  sebagai 

pelaksanaan dari perjanjian tersebut, Penggugat  sudah menyerahkan uang 

kepada Tergugat. Bahwa setelah sertifikat tanah milik Tergugat 

diterbitkan oleh  BPN Kab. Magetan dan sudah diterima oleh Tergugat, 

ternyata Tergugat tidak menepati janjinya yaitu tidak jadi menjual tanah 

dan rumahnya kepada Penggugat dan uangnya sudah diambil oleh 

Tergugat. Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, 

alasan hukum atau apapun Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar 

janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Dengan alasan tersebut Penggugat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Magetan. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan judul; “Proeses Penyelesaian 

Perkara Wanprestasi Atas Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Magetan)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan hukum ini akan 

membahas beberapa permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses jual beli tanah menurut hukum? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas 

perkara wanprestasi jual beli tanah? 

3. Bagaimana hakim dalam mementukan putusan perkara yang terbukti 

dalam perkara jual beli tanah? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yangingin dicapai oleh penulis melalui penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses jual beli tanah menurut hukum. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan 

pembuktian atas perkara wanprestasi jual beli tanah. 

3. Untuk hakim dalam mementukan putusan perkara yang terbukti dalam 

perkara jual beli tanah. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk 

pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara 

umum, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Pribadi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis 

lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian perkara 

wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. 
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2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses 

penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, 

khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang 

bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam 

menyelesaikan perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. 

E. Metode Penelitian 

 Penelitian merupakan suatau kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukumnya.6 Adapun pengumpulan data yang diperlukan 

atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-

                                                           
6Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7. 
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kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Proses Penyelesaian Perkara 

Wanprestasi Atas Jual Beli Tanah di Magetan.7 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk 

menggambarkan secara jelas mengenai Proses Penyelesaian Perkara 

Wanprestasi Atas Jual Beli Tanah di Magetan. 

3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

penulis sumber-sumber tertulis seperti: 

1) Bahan HukumPrimer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, 

diantaranya: 

1) Kitab Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria 

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

3) Yurisprudensi 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

                                                           
7Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hal. 52. 
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buku-buku ilmu hukum dan jurnal tentang Proses Penyelesaian 

Perkara Wanprestasi Atas Jual Beli Tanah di Magetan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kamus hukum. 

b. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri 

Surakarta yang merupakan objek penelitian dan obesrvasi dilapangan. 

1) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Magetan. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu 

dengan menggali informasi dari hakim yang pernah memeriksa dan 

memutus perkara Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas 

Jual Beli Tanah di Magetan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:8 

 

 

                                                           
8Hasan Mustafa, 2003, Teknik Sampling, Bandung: Alfabeta, hal. 28. 
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a. Studi Pustaka 

Metode pengumuplan data dengan cara mencari, mempelajari, dan 

menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah Proses 

Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Jual Beli Tanah di Magetan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung terhadap obyek yang akan diteliti, sebagai berikut: 

1) Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan pengecekan data-data 

perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di 

Pengadilan Negeri Magetan. 

2) Daftar Pertanyaan 

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu 

hal, dalam penelitian ini terkait Proses Penyelesaian Perkara 

Wanprestasi Atas Jual Beli Tanah di Magetan. Daftar pertanyaan 

ini disusun guna mempermudah penulis dalam melakukan 

penelitian. 

3) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada 

informan dalam suatu permasalahan, dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait Proses 
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Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Jual Beli Tanah di 

Magetan. 

5. Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengana 

menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, 

yurisprudensi mengenai Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas 

Jual Beli Tanah di Magetan yang dipadukan pendapat responden 

dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif 

kemudian ditarik kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

 Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, 

maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah 

1. Pengertian Perkara Wanprestasi Jual Beli Tanah 
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2. Pengertian Jual Beli Tanah 

3. Pihak-Pihak Dalam Jual Beli Tanah 

4. Proses Jual Beli Tanah 

5. Tangung Jawab Hukum Atas Dasar Wanprestasi Jual Beli Tanah 

B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan 

1. Menyusun Surat Gugatan 

2. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan 

3. Pemanggilan Para Pihak 

4. Pemeriksaan Perkara 

a. Usaha Perdamaian 

b. Pembacaan Gugatan Penggugat 

c. Jawaban Tergugat 

d. Replik 

e. Duplik 

5. Pembuktian 

a. Pengertian Pembuktian 

b. Beban Pembuktian 

c. Alat Bukti 

d. Penilaian Pembuktian 

6. Putusan 

a. Pengertian Putusan Hakim 

b. Macam-macam Putusan Hakim 

c. Pertimbangan Hakim 
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BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Jual Beli Tanah 

2. Posita 

3. Petitum 

4. Eksepsi 

5. Putusan 

B. Hasil Pembahasn 

1. Proses Jual Beli Tanah Menurut Hukum 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara 

Wanprestasi Jual Beli Tanah 

3. Hakim Dalam Menentukan Putusan Perkara Yang Terbukti Dalam 

Perkara Jual Beli Tanah 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


