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TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP 

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH  

DI KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. 

Biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para 

pihak (penjual dan pembeli). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan 

perjanjian jual beli tanah dan rumah, peraturan serta hak dan kewajiban antara penjual dengan 

pembeli, dan mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan. Metode penelitian ini bersifat normatif karena dalam penelitian ini yang akan 

diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan tanggung jawab hukum terhadap 

pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan rumah di kabupaten sukoharjo. Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif yang dimana menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang 

perjanjian jual beli. Hasil penelitian menunjukkan proses perjanjian jual beli tanah dan rumah 

di kabupaten sukoharjo harus memenuhi syarat materiil, formil, dan syarat hukum. Syarat 

materiil yaitu meliputi pembeli, penjual dan obyek tanah, kemudian syarat formil meliputi 

sertifikat tanah asli, bukti telah membayar PBB, surat setoran BPHTB, surat setoran PPh, dan 

data data penjual dan pembeli yang meliputi: KTP dan KK, dan syarat hukum pasal 1320 

KUHPerdata. Setelah memenuhi syarat – syarat, maka kedua belah pihak harus melakukan 

perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh pihak PPAT yang kemudian ditanda tangani oleh 

para pihak. Setelah penandatanganan akta perjanjian perjanjian tersebut kemudian timbulah 

kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan perjanjian, maka timbulah hak 

dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan., hak dari penjual yaitu menerima 

pembayaran tanah dan rumah, sedangkan hak pembeli yaitu menerima hak milik atas tanah 

dan rumah berupa sertifikat. Adapun kewajiban penjual yaitu menyerahkan hak milik atas 

tnah dan rumah berupa sertifikat ke pembeli, kemudian kewajiban pembeli yaitu membayar 

harga sesuai kesepakatan. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan akibat wanprestasi maka harus membayar ganti rugi berdasarkan pasal 1243 

KUHPerdata. Sementara itu, apabila kesalahan dilakukan salah satu pihak akibat perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan olehnya maka harus membayar ganti rugi berdasarkan pasal 

1365 KUHperdata.  

.  

Kata Kunci :  perjanjian jual beli, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum  

 

Abstract 

Buying and selling is a form of public transactions that are often done by the public. Usually 

the sale and purchase agreement is done verbally or in writing based on the agreement of the 

parties (seller and buyer). This study aims to determine the process of implementing land and 

house sale and purchase agreements, regulations and rights and obligations between the seller 

and the buyer, and determine the legal responsibility if one party makes a mistake. This 

research method is normative because in this study, the legal principles, legal principles and 

legal responsibility for the implementation of land and house sale and purchase agreements in 

Sukoharjo Regency are examined. The nature of this research is descriptive which describes 

thoroughly and systematically about the sale and purchase agreement. The results showed 

that the process of buying and selling land and houses in Sukoharjo regency must meet the 

material, formal, and legal requirements. Material requirements that include buyers, sellers 

and land objects, then formal requirements include original land certificates, proof of UN 

payment, BPHTB deposit, PPh deposit, and seller and buyer data including: KTP and KK, 

and legal requirements article 1320 Civil Code. After fulfilling the conditions, the two parties 
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must enter into a written agreement made by the PPAT, which is then signed by the parties. 

After signing the deed, the agreement then comes to an agreement. After the agreement and 

signing of the agreement, rights and obligations arise for the parties that must be 

implemented. The rights of the seller are to receive land and house payments, while the 

buyer's rights are to receive ownership rights over land and houses in the form of certificates. 

The seller's obligation is to surrender ownership rights to the land and house in the form of 

certificates to the buyer, then the buyer's obligation to pay the price according to the 

agreement. Legal liability if one party makes a mistake due to default then must pay 

compensation under article 1243 of the Civil Code. Meanwhile, if a mistake is made by a 

party due to an illegal act committed by him, then he must pay compensation based on article 

1365 of the Civil Code. 

 

Keywords : sale and purchase agreement, rights and obligations, legal responsibility 

 

1. PENDAHULUAN 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut dengan UUD Pasal 33 ayat 3 bahwasannya bumi, air serta kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat (Harsono, 2002). Tanah sebagai salah satu komoditas yang dapat 

dimiliki oleh masyarakat, dapat dialihkan hak kepemilikannya, salah satu cara pengalihan hak 

atas tanah adalah melalui jual beli.  

Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan pengahlian hak atas tanah adalah 

perbuatan hukum mengenai jual beli. Dalam masyarakat jual beli bukanlah hal yang baru, 

karena jual beli telah dilakukan sejak zaman dahulu. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang dijanjikan (Santoso, 2005). 

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPer, yaitu “Suatu persetujuan, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Jual beli merupakan bentuk transaksi umum 

yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan 

atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Kegiatan perjanjian jual 

beli merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan peristiwa hukum serta sahnya 

dimata hukum dan mengikat kedua belah pihak atau lebih yang pada awalnya terdapat 

kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. 

Jual beli yang dilakukan terhadap rumah sebagai obyeknya pasti memerlukan suatu 

perjanjian. Dalam perjanjian jual beli rumah harus terjadi kesepakatan antara penjual dan 

pembeli mengenai keadaan, bentuk , dan luas rumah dengan harga yang disepakati maka dari 
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kedua pihak membuat perjanjian secara tertulis. Kemudian para pihak membuat akta 

perjanjian jual beli di kantor PPAT dan para pihak harus menandatangani akta jual beli 

rumah. Dengan penandatanganan akta jual beli rumah berarti kedua belah pihak menyetujui 

jual beli rumah tersebut. Pada saat itulah penyerahan hak milik berupa sertifikat tanah dari 

penjual ke pembeli atas rumah tersebut dapat dilakukan. PPAT membuat suatu akta 

pengikatan jual beli agar pihak-pihak saling untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Jika si 

pembeli telah membayar harga rumah maka penjual harus menyerahkan rumah tersebut 

kepada pembeli. Oleh karena itu, hak milik atas rumah tersebut berpindah dari penjual ke 

pembeli. Sebelum dilakukan penyerahan hak milik atas tanah dari penjual ke pembeli  maka 

terlebih dahulu dilakukan pendaftaran tanah dan rumah ke PPAT. 

Menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Akta 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan syarat bagi pendaftaran pemindahan hak 

atas tanah.  Fungsi akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

adalah sebagai bukti bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum, yang bersangkutan dan 

karena perbuatan itu, sifatnya tunai sekaligus membuktikan berpindahnya hak atas tanah yang 

bersangkutan kepada penerima hak. Pemindahan haknya hanya dapat didaftarkan jika 

dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).   

Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat 

untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya 

dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan 

penyerahan yuridis (juridische levering), yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas 

undang-undang, meliputi pemenuhan syarat; dilakukan melalui prosedur yang telah 

ditetapkan; menggunakan dokumen dibuat. Oleh karena itu, pada jual beli ada dua subjek 

yaitu penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai kewajiban dan hak yang berhubungan 

dengan sifa-sifat timbal balik dari persetujuan jual beli (Werdering Overenkomst) (Zainal, 

2011). 

Namun didalam kenyataannya, dalam perjanjian jual beli tersebut tidak selamanya 

akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya salah satu pihak tidak 

memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan yang disepakati bersama dan akan 

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang lain. Apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan atau 

disekapati dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak atau melakukan wanpretasi dan 

jika salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan maka ia dianggap melakukan perbuatan 
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melawan hukum, maka sebagai konsekuensi dari adanya wanprestasi dan perbuatan 

melawan hukum tersebut muncul tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian 

jual beli tanah dan rumah.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1.) Bagaimana proses 

pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Di Kabupaten Sukoharjo? (2.) Bagaimana peraturan 

serta hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Rumah 

Di Kabupaten Sukoharjo? (3.) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak 

melanggar hukum dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Rumah Di Kabupaten 

Sukoharjo? 

 

2. METODE 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Mengetahui proses pelaksanaan perjanjian 

Perjanjian Jual Beli Rumah Di Kabupaten Sukoharjo, (2) Mengetahui peraturan serta hak 

dan kewajiban para pihak  dalam melakukan perjanjian Perjanjian Jual Beli Rumah Di 

Kabupaten Sukoharjo, (3) Mengetahui tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak 

melanggar hukum dalam pelaksanaan perjanjian Perjanjian Jual Beli Rumah Di Kabupaten 

Sukoharjo. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : (1.) Bagi 

penulis untuk menambah pandangan, pengetahuan, pemahaman penulis mengenai 

bagaimana proses jual beli, kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh penjual dan 

pembeli, dan tanggung jawab penjual dan pembeli apabila melakukan pelanggaran dalam 

jual beli tanah (2.) Bagi Ilmu Hukum hasil penelitian ini bermanfaat dalam ilmu pengetahuan 

dan secara khusus ilmu hukum di bidang hukum perdata mengenai perikatan jual beli tanah 

dan rumah. (3.) Bagi Masyarakat sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai 

tanggung jawab hukum terhadap jual beli tanah dan rumah secara hukum. 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena penelitian ini yang akan ditiliti 

adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan tanggung jawab hukum tentang 

Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Rumah. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah 

penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan secara 

menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian Jual Beli 

Tanah Dan Rumah Di Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian Kepustakaan Untuk mencari data sekunder, dengan menggunakan bahan 

hukum penelitian dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dan akta perjanjian. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. 

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisi data dengan 

menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, 

buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum 

terhadap perjanjian Jual Beli Tanah Dan Rumah Di Kabupaten Sukoharjo. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Perjanjian Jual beli Tanah dan Rumah di Kabupaten Sukoharjo 

3.1.1 Sebelum Terjadinya Perjanjian Jual beli Tanah dan Rumah di Sukoharjo 

Sebelum terjadinya perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah di Kabupaten Sukoharjo, 

Setelah itu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat materiil dan formil maupun 

syarat hukum sebagai berikut. Pertama, syarat materiil, antara lain: (1) Penjual adalah 

pihak yang berhak menjual tanah, pemegang sah dari hak atas tanah yang dijual atau 

pemilik, adalah yang berhak menjual suatu bidang tanah, apabila subyek hukumnya 

adalah orang. Dalam hal, hak milik atas tanah terdapat lebih dari satu pemilik, maka 

yang berhak menjual adalah mereka yang memiliki tanah tersebut secara 

bersamasama, dan dilarang dijual oleh satu orang saja. Pemilikan bersama hak milik 

atas tanah itu biasanya terjadi karena pewarisan atau dahulu pernah membeli secara 

patungan atau bersama-sama, atau juga karena pernah diperoleh secara bersamasama 

secara hibah; (2) Pembeli adalah pihak yang diperkenankan membeli tanah, sebagai 

penerima hak pembeli harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan 

dibelinya. Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga 

Negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, 

yakni badan-badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan  keagamaan (Pasal 

21 UUPA); (3) Tanah hak yang bersangkutan boleh  diperjual belikan dan tidak 

sedang dalam sengketa. Kedua, syarat  formil, antara lain: (1) Data-data tanah, 

terdiri dari: (a) Sertifikat tanah asli, digunakan untuk pengecekan dan balik nama (b) 

Bukti telah  membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (c) Surat Setoran 

BPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan); (d) Surat 

Setoran PPh. 

Adapun Syarat Hukum yang harus dipenuhi yaitu, Menurut pasal 1320 KUH 

Perdata sebelum terjadinya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat sah sutu 

perjanjian agar perjanjian itu sah dan mengikat yaitu : (1) Sepakat mereka yang 
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mengikat dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal 

tertentu, (4) Suatu sebab yang halal. 

3.1.2 Pada Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah di Kabupaten Sukoharjo 

Setelah penawaran diterima oleh pihak pembeli dan syarat syarat sudah terpenuhi, 

maka kedua belah pihak harus melakukan perjanjian secara tertulis. Selanjutnya, pihak 

penjual dan pembeli membuat akta jual beli di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) setempat. Akta jual beli tersebut memuat mengenai identitas, luas dan batas 

tanah dan rumah, hak dan kewajiban, konsekuensi apabila salah satu pihak melakukan 

wanprestasi, dan penyelesaian apabila terjadi sengketa. Akta perjanjian tersebut 

kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sebelumnya telah dipahami 

oleh penjual dan pembeli dan bersedia mematuhi peraturan serta konsekuensinya 

3.1.3 Setelah Terjadinya Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah 

Setelah kesepakatan dan penandatanganan antara pihak penjual dan pembeli yang 

saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan jual beli tanah dan rumah maka 

meraka memiliki hubungan hukum yakni untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing. Dimana kewajiban pihak penjual yaitu menyerahkan hak milik berupa 

sertifikat tanah dan rumah kepada pihak pembeli, dan kewajiban pembeli yaitu 

membayar harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan para pihak harus 

memenuhi peraturan yang berlaku. 

3.2 Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah 

Dan Rumah Di Sukoharjo 

Peraturan dalam proses perjanjian jual beli tanah dan rumah antara para pihak harus 

memenuhi beberapa syarat hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. (2) Cakap dalam 

membuat suatu perjanjian. (3) Suatu hal tertentu. (4) Suatu sebab yang halal 

 Hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pihak pembeli yaitu pihak penjual berhak 

menerima uang yang diberikan kepada pihak pembeli, dan penjual berkewajiban 

menyerahkan tanah dan rumah berupa sertifikat kepada pihak pembeli. Sedangkan pembeli 

berhak menerima tanah dan rumah yang telah dibeli, dan pembeli berkewajiban membayar 

kepada penjual sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak.  

 Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu 

persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan 

pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. 

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 KUH Perdata diatas, persetujuan jual beli 
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sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:  (1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan 

barang yang dijual kepada pembeli; (2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang 

yang dibeli kepada penjual. 

 Menurut pasal 1513 kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian 

pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut persetujuan. Selanjutnya jika 

pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayarannya, pasal 

1514 menentukan bahwa jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu 

maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus 

dilakukan. 

3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam 

Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah di Kabupaten Sukoharjo 

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kesalahan, kesalahan karena adanya 

wanprestasi berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang tercantum 

dalam perjanjian. Wanprestasi disini adalah melaksanakan apa yang dijanjian, tetapi tidak 

sebagaimana mestinya sesuai dalam perjanjian jual beli tanah dan rumah di kabupaten 

sukoharjo. 

 Pihak penjual dikatakan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang dijanjikan atau 

disanggupi padahal sudah menyetujui pada awal perjanjian dan sudah menandatangi isi 

perjanjiannya. Maka dengan demikian penjual harus bertanggung jawab menurut hukum 

berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yaitu mengganti kerugian dengan mengajukan gugatan 

atau tuntutan ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi.  

 Kesalahan yang dilakukan oleh pembeli sehingga dinyatakan wanprestasi yaitu 

pembeli telah sepakat melakukan perjanjian jual beli tanah dan rumah tetapi tidak melunasi 

pembayaran sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak penjual telah 

melakukan somasi atau penagihan sebanyak 3x kepada pembeli, namun pembeli tidak 

mengindahkannya, sehingga menyebabkan pihak penjual menderita kerugian Hal itu bisa 

dikatakan wanprestasi karena melakuan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

 Pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi apabila penjual atau pembeli melalukan 

wanprestasi maka berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata maka penjual atau pembeli harus 

bertanggung jawab yaitu mengganti kerugian dengan mengajukan gugatan atau tuntutan ke 

Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi. 
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3.4 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah di Kabupaten 

Sukoharjo 

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kesalahan, kesalahan perbuatan melawan 

hukum berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan yang 

dilarang dalam perjanjian dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

 Contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penjual, yaitu yaitu 

pihak penjual menjual tanah dan rumahnya secara kredit kepada pihak pembeli. Kemudian 

pihak penjual menggadaikan atau mengalihkan sertifikat hak milik atas tanah rumah tersebut 

demi kepentingannya sendiri. Pada saat pembeli telah melakukan pelunasan, pihak penjual 

tidak segera menyerahkan sertifikat tersebut. Hal ini mengakibatkan pihak pembeli tidak bisa 

menerima kembali surat kepemilikan tanah dan rumah tersebut. Hal tersebut merupakan 

unsur perbuatan melawan hukum karena perbuatan atau tindakan tersebut merupakan 

tindakan yang tidak beriktikad baik, dimana perbuatan tersebut tidak seharusnya pantas di 

lakukan oleh pihak penjual dan perbuatan pihak penjual tersebut melanggar isi perjanjian 

dan peraturan yang berlaku, sehingga pihak penjual harus bertanggung jawab mengganti 

kerugian tersebut menurut hukum dan keputusan hakim pengadilan negeri. Berdasarkan 

pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti 

kerugian dengan mengajukan gugatan atau tuntutan kepada orang yang menimbulkan 

kerugian tersebut ke Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum. 

 Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak pembeli, 

contohnya apabila pembeli menempati rumah yang dibeli sebelum pelunasan dilakukan, 

penjual dan pembeli sebelumnya telah sepakat bahwa pihak pembeli akan menempati tanah 

dan rumah tersebut apabila sudah melunasi pembayaran. Sehingga, dengan adanya perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan yaitu adanya perbuatan melanggar hukum dan 

menimbulkan kerugian bagi penjual. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap 

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian dan pihak yang dirugikan 

kemudian mengajukan gugatan atau tuntutan ke Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan 

melawan hukum. 
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4. PENUTUP 

Pertama, proses perjanjian pinjam meminjam uang dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap 

pertama, Sebelum Terjadinya Perjanjian Jual beli Tanah dan Rumah, penjual melakukan 

penawaran kepada pihak pembeli sesuai dengan luas tanah dan rumah dan para pihak harus 

memenuhi beberapa syarat-syarat dalam melakukan perjanjian. Tahap kedua, Pada Saat 

Terjadinya Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah, jika pembeli sudah menerima penawaran 

harga dari pihak penjual, kemudian para pihak membuat akta jual beli ke kantor Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh pihak 

penjual dan pembeli, dibacakan terlebih dahulu oleh pihak PPAT. Selanjutnya kedua belah 

pihak melakukan penandatanganan akta jual beli maka sejak saat itu perjanjian jual beli dapat 

dilakukan. Tahap ketiga, Setelah Terjadinya Perjanjian jual beli tanah dan rumah, yaitu 

setelah kesepakatan dan penandatanganan antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang 

saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan jual beli tanah dan rumah maka mereka 

memiliki hubungan hukum yakni untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. 

Dimana kewajiban pihak penjual yaitu memberikan hak milik tanah dan rumah berupa 

sertifikat kepada pihak pembeli, dan kewajiban pembeli yaitu membayar harga yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak dan para pihak harus memenuhi perturan yang berlaku. 

Kedua, Peraturan yang menjadi dasar atau patokan yaitu Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata. Selain itu peraturan atau ketentuan yang terdapat di akta perjanjian jual beli 

adalah akta otentik yang dimana akta perjanjian tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh notaris 

atau pejabat resmi untuk kepentingan para pihak dalam perjanjian jual beli tanah dan rumah. 

Adanya kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak mengakibatkan timbulnya hak 

dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan secara timbal balik antara penjual 

dengan pembeli. Kewajiban utama penjual adalah memberikan hak milik berupa sertifikat 

tanah dan rumah, sedangkan kewajiban utama pembeli yaitu berkewajiban membayar harga 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian. 

Ketiga, pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi harus mengganti kerugian sesuai 

dalam pasal  1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga 

karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang 

(debitur) setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 

tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 

atas dasar perbuatan wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata harus 

bertanggung jawab menurut hukum yaitu mengganti kerugian dengan mengajukan gugatan 
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atau tuntutan ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi.  Sedangkan apabila salah satu 

pihak melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 

KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian 

tersebut. Jadi, pihak penjual atau pembeli yang melakukan perbuatan melawan hukum harus 

mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut yaitu mengganti kerugian dengan mengajukan 

gugatan atau tuntutan ke pengadilan negeri berdasarkan perbuataan melawan hukum. 

Diharapkan bagi pihak penjual dalam melakukan perjanjian jual beli tanah dan rumah 

diharapkan pihak penjual harus mengutamakan prinsip kejujuran terkait objek tanah dan 

rumah yang diperjual belikan dan memastikan bahwa tanah tersebut tidak mengandung 

sengketa untuk mencegah pihak penjual melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan 

hukum selama perjanjian jual beli tanah dan rumah.  

Diharapkan bagi pihak pembeli yang akan melakukan perjanjian jual beli tanah dan 

rumah membaca akta perjanjian jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah agar 

pembeli memahami dan mengerti dengan jelas kewajiban-kewajiban yang ada di dalam akta 

tersebut. Diharapkan pula pembeli mempunyai itikad baik untuk mentaati peraturan yang 

telah disepakati sampai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian agar tidak 

terjadi kerugian di kemudian hari.  

Diharapkan untuk masyarakat yang ingin melakukan perjanjian jual beli tanah dan 

rumah untuk berhati-hati dan paham dengan ketentuan serta kewajiban yang harus dipenuhi 

dalam suatu perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian jual beli tanah dan rumah 

masyarakat tidak melakukan kesalahan hukum. 
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