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TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN 

PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH APABILA  

TERJADI WANPRESTASI  

(Studi Akta Notaris Notaris/PPAT Kabupaten Madiun) 

 

Abstrak  

Penelitian ini berisikan tentang tanggung jawab hukum perjanjian pengikatan jual 

beli hak atas tanah apabila terjadi wanprestasi antara pihak penjual dengan pihak 

pembeli. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum yang 

dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan 

kesalahan/kelalaian karena wanprestasi. Sehingga yang bersangkutan dapat 

dituntut membayar ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum 

kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian 

prosedural dengan melakukan pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

mendiskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan 

fakta-fakta yang terlihat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan Tinjauan Kepustakaan. 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah analisis kualitatif. Hasil 

penelitian yang diperoleh dari penelitian ini bahwa perjanjian pengikatan jual beli 

hak atas tanah yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH 

Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu asas pacta sunt 

servanda bahwa suatu perjanjian itu mengikat dan menjadi undang-undang bagi 

pihak yang membuatnya, sehingga wajib untuk ditepati. Bahwa berdasarkan Pasal 

1338 ayat (3) KUH Perdata suatu perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi 

haruslah didasarkan dengan suatu asas yaitu itikad baik. 

 

Kata Kunci: perjanjian, tanggung jawab hukum, hak atas tanah 

 

Abstract 

This study contains the legal responsibility of the binding agreement for the sale 

and purchase of land rights in the event of a default between the seller and the 

buyer. This study discusses the legal responsibilities imposed on legal subjects or 

perpetrators who make mistakes/negligence due to default. So that the person 

concerned can be sued for compensation. The research method used by the author 

is a doctrinal or normative approach, namely an approach by examining library 

materials or secondary data or what is called library law research. The type of 

research used by the author in this study is descriptive research. Descriptive 

research is a type of procedural research by solving the investigated problem by 

describing the current state of the subject or object of research based on visible 

facts. The type of data used in this study is secondary data. The method of data 

collection uses a literature review. This method is used to collect secondary data. 

The data analysis method used in this research is qualitative analysis. The results 

obtained from this study are that the binding agreement on the sale and purchase 
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of land rights made by the parties is in accordance with Article 1320 of the Civil 

Code. Based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, namely the 

principle of pacta sunt servanda that an agreement is binding and becomes law for 

the party who made it, so it must be fulfilled. That based on Article 1338 

paragraph (3) of the Civil Code, an agreement so that there is no default must be 

based on principle, namely good faith. 

 

Keywords : agreement, legal responsibility, land rights 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada masa revolusi industri 4.0 yang seperti sekarang ini, kita tidak luput dari 

istilah perjanjian. Salah satunya yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak 

Atas Tanah. Pelaksanaan PPJB Hak Atas Tanah dalam bentuk akta otentik notaris 

sering dilakukan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. PPJB Hak Atas 

Tanah ini merupakan bentuk perjanjian pendahuluan sebelum dilakukan 

perjanjian jual beli sebenarnya yang diatur didalam perundang-undangan. 

Tanah merupakan salah satu bagian dari kekayaan alam yang ada di bumi 

yang sangat vital keberadaannya bagi semua kehidupan di bumi khususnya bagi 

manusia (Apriliana, 2018). Cara untuk mendapatkan tanah adalah melalui jual beli 

yang biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian 

jual beli. Ketentuan tentang perjanjian jual beli diatur didalam KUH Perdata yaitu 

Pasal 1458. 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih.  

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah suatu perjanjian 

pendahuluan sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan dari pembuatan akta 

PPJB hak atas tanah dalam bentuk akta notaris adalah untuk memperoleh suatu 

kepastian hukum bagi para pihak (penjual dan pembeli) yang membuatnya, karena 

akta PPJB yang dibuat dalam bentuk akta notaris memiliki kekuatan pembuktian 

yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari 

(Hasibuan, 2016). Dalam praktiknya, perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat 
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dihadapan notaris  lazim disebut dengan akta pengikatan jual beli (PJB) 

(Setyawan, 1987). 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, “Hak atas tanah merupakan hak yang 

memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan 

demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar 

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 

tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan 

hukum lain yang lebih tinggi”. 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah, merupakan suatu 

perjanjian antara ‘calon’ pembeli dan ‘calon’ penjual dengan objek hak atas tanah. 

Hak atas tanah sebagai objek jual beli dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. 

Tanggung jawab atau verantwoordelijkheid adalah : “Kewajiban memikul 

pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik 

dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang 

dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan 

kesalahan/kelalaian karena wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. 

Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi (Salim dan Erlies 

Nurbani, 2013). 

Ketika pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya 

maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah 

tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim, 

2006). Akibat dari wanprestasi tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak 

lainnya (Wijaya, 2014). 

Para pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut tidak boleh 

membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, tanpa adanya kesepakatan 

dengan pihak lain yang juga menandatangani perjanjian tersebut. Pembatalan 

sepihak suatu perjanjian oleh salah satu pihak merupakan suatu perbuatan yang 

melanggar perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri. Hal ini disebabkan dalam 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1), (2) dan (3) KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1338 
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ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu 

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, 

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 

itu”.  Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa 

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.  

Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli, lahirlah suatu hubungan hukum 

yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 

membuat perjanjian tersebut yaitu penjual dan pembeli, tetapi masih banyak 

sekali para pihak didalam perjanjian pengikatan jual beli yang ternyata masih 

belum menyadari dan mengerti akan hak dan kewajiban sehingga kewajiban yang 

telah diperjanjikan tidak di penuhi dan telah melakukan wanprestasi, pihak 

tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi yang telah dilakukannya. 

Sebagai seorang Muslim, kita patut menjaga dan memenuhi janji yang 

telah kita buat kepada seseorang. Hal ini tidak hanya tertuang didalam hukum 

Perdata Barat ataupun hukum Adat. Akan tetapi, dalam agama Islam juga 

diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa memenuhi janji 

yang telah mereka buat dengan orang lain. Hal ini terbukti atas firman Allah 

SWT, didalam Surat Al-Maidah ayat 1 dan didalam surat Al Isra ayat 34. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk dan isi 

perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara pihak penjual dengan pihak 

pembeli dan bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak 

melakukan wanprestasi. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

bentuk dan isi perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara pihak penjual 

dengan pihak pembeli dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah 

satu pihak melakukan wanprestasi. 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai 

perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dan penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat 
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menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai bentuk dan isi perjanjian 

pengikatan jual beli hak atas tanah, dan tanggung jawab hukum apabila salah satu 

pihak melakukan wanprestasi. Manfaat penelitian ini secara praktis adalah 

diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta 

menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai bentuk dan isi perjanjian 

pengikatan jual beli hak atas tanah dan tanggung jawab hukum apabila salah satu 

pihak melakukan wanprestasi. 

 

2. METODE 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan 

(Soekanto & Mamudji, 1995). Penelitian ini meneliti bentuk dan isi perjanjian 

pengikatan jual beli hak atas tanah antara pihak penjual dengan pihak pembeli dan 

tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian prosedural 

dengan melakukan pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendiskripsikan 

keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang 

terlihat (Soerjono dan Rahman, 2003). Penelitian deskriptif bertujuan 

mendiskripskan secara tepat karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala 

dengan gejala lain di masyarakat (Amaruddin dan Asikin, 2012). Penelitian ini 

mengenai bentuk dan isi perjanjian pengikatan jual beli antara pihak penjual dan 

pihak pembeli dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

wanprestasi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah antara 

Pihak Penjual dan Pihak Pembeli  

Bentuk perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara pihak penjual dan 

pihak pembeli berdasarkan Akta Notaris Notaris/PPAT di Kabupaten Madiun 

antara Nyonya Siti Fatimah (penjual) dan Tuan Christiawan Chandra (pembeli), 

merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian ini termasuk kedalam perjanjian tertulis 

karena perjanjian tersebut dibuat secara secara tertulis oleh para pihaknya yaitu 

Nyonya Siti Fatimah sebagai penjual dan Tuan Christiawan Chandra sebaga 

pembeli. 

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara pihak penjual dan 

pihak pembeli ini juga termasuk kedalam bentuk akta otentik, yang mana 

berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa Suatu akta otentik ialah 

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau 

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana 

akta itu dibuat. Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah ini dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Notaris dalam perjanjian 

pengikatan jual beli hak atas tanah ini yaitu Hariyono S.H., notaris di Caruban 

Kabupaten Madiun. 

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ini telah sesuai 

dengan pendapat Otin Handayani, yang menjelaskan tentang 7 bagian yang sangat 

penting yang harus terdapat didalam suatu perjanjian atau kontrak. 

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang menjadi objek 

dalam penelitian ini yaitu subjek perjanjian ini adalah Nyonya Siti Fatimah yang 

dalam hal ini bertindak selaku kuasa, untuk dan atas nama Tuan Dokter Antariksa 

Wisuda Shofan (penjual) dengan Tuan Christiawan Chandra (pembeli). Objek dari 

perjanjian pengikatan jual beli hak atas ini adalah hak atas tanah yaitu berupa 

sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 989, seluas 105 m
2
 (seratus lima meter 

persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua belas Nopember 

dua ribu tujuh (12-11-2007) Nomor : 27/Ngepeh/2007, dengan Nomor identifikasi 

Bidang Tanah (NIB) : 12.03.12.07.00208, tertulis atas nama Antariksa Wisuda 
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Shofan; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Saradan, 

Desa Ngepeh. 

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada siapapun untuk 

membuat maupun tidak membuat suatu perjanjian. Kebebasan yang dimaksud 

disini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya serta mengenai isi perjanjiannya. 

Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain menjadi dasar bagi asas 

kebebasan berkontrak, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini juga menjadi dasar 

bagi asas pacta sunt servanda yang  mempunyai arti bahwa suatu perjanjian itu 

akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara penjual dan pembeli 

telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ini telah sesuai dengan syarat dalam 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam perjanjian pengikatan 

jual beli hak atas tanah ini juga telah sesuai dengan syarat berdasarkan Pasal 16 

huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan 

perjanjian ini harus didasarkan dengan syarat formal jual beli didalam Pasal 3 

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah tersebut agar jual beli tanah menjadi 

sah. 

3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli Hak Atas Tanah apabila Terjadi Wanprestasi 

Bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli 

hak atas tanah apabila terjadi wanprestasi, para pihak dapat mengajukan 

pembatalan perjanjian kepada Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang 

dapat disertai dengan penggantian kerugian seperti yang telah dijelaskan didalam 

pasal PPJB tersebut. Wanprestasi selalu dianggap syarat batal dalam suatu 

perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi 

dapat menuntut pembatalan perjanjian, yang telah sesuai dengan Pasal 1266 dan 

Pasal 1267 KUH Perdata. Suatu perjanjian apabila terdapat pihak yang tidak 

memenuhi kewajibannya juga dapat berakibat hukum debitur diminta pembayaran 

ganti kerugian yang telah sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. 
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Berdasarkan bunyi dari Pasal 6 perjanjian pengikatan jual beli hak atas 

tanah tersebut dapat diketahi bahwa apabila nantinya pihak pertama (Nyonya Siti 

Fatimah) secara sepihak membatalkan perjanjian pengikatan jual beli ini, maka 

pihak pertama (Nyonya Siti Fatimah) wajib mengembalikan uang sebesar dua (2) 

kali dari harga yang telah dibayarkan oleh pihak kedua (Tuan Christiawan 

Chandra) kepada pihak pertama (Nyonya Siti Fatimah), yakni sebesar Rp. 

430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah). Apabila pihak kedua (Tuan 

Christiawan Chandra) secara sepihak membatalkan transaksi sebelum berakhirnya 

pengikatan jual beli ini, maka pihak kedua (Tuan Christiawan Chandra) 

menyadari bahwa pihak kedua (Tuan Christiawan Chandra akan kehilangan uang 

tanda jadi/uang muka yang telah dibayarkan, yakni sebesar Rp. 215.000.000,- 

(dua ratus lima belas juta rupiah), sehingga tidak ada kewajiban pihak pertama 

(Nyonya Siti Fatimah) untuk mengembalikan uang tanda jadi/uang muka tersebut 

kepada pihak kedua (Tuan Christiawan Chandra). Apabila permohonan KPR yang 

diajukan oleh pihak kedua (Tuan Christiawan Chandra) kepada Bank ditolak, 

maka pengikatan jual beli ini batal dengan sendirinya dan pihak pertama (Nyonya 

Siti Fatimah) wajib mengembalikan secara penuh uang tanda jadi/uang muka yang 

telah dibayarkan oleh pihak kedua (Tuan Christiawan Chandra) kepada pihak 

pertama (Nyonya Siti Fatimah)  sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas 

juta rupiah) tersebut.  

Berdasarkan Pasal 11 Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ini 

menjelaskan bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya pihak-pihak 

memilih tempat kediaman hukum umum yang tetap dan tidak berubah di Kantor 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di Madiun. 

Sehingga, apabila pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas 

tanah ini melakukan wanprestasi, akibat yang berupa batalnya suatu perjanjian 

haruslah dimintakan kepada Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak 

dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. 

Suatu perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi haruslah didasarkan dengan 

suatu asas yaitu asas itikad baik, yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH 

Perdata. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara pihak penjual dan 
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pihak pembeli yang menjadi objek dalam penelitian ini, apabila diketahui jika 

salah satu pihak telah alpa atau tidak memenuhi kewajibannya, maka diwajibkan 

padanya untuk bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi sebagaimana  

perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ini mengaturnya 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah antara 

Pihak Penjual dan Pihak Pembeli  

Bentuk perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara pihak penjual dan 

pihak pembeli berdasarkan Akta Notaris Notaris/PPAT di Kabupaten Madiun 

antara Nyonya Siti Fatimah (penjual) dan Tuan Christiawan Chandra (pembeli), 

merupakan perjanjian tertulis. ini juga termasuk kedalam bentuk akta otentik, 

yang telah sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata.  

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ini telah sesuai 

dengan pendapat Otin Handayani, yang menjelaskan tentang 7 bagian yang sangat 

penting yang harus terdapat didalam suatu perjanjian atau kontrak. 

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang menjadi objek 

dalam penelitian ini yaitu subjek perjanjian ini adalah Nyonya Siti Fatimah yang 

dalam hal ini bertindak selaku kuasa, untuk dan atas nama Tuan Dokter Antariksa 

Wisuda Shofan (penjual) dengan Tuan Christiawan Chandra (pembeli). Objek dari 

perjanjian pengikatan jual beli hak atas ini adalah hak atas tanah yaitu berupa 

sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 989, seluas 105 m
2
 (seratus lima meter 

persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua belas Nopember 

dua ribu tujuh (12-11-2007) Nomor : 27/Ngepeh/2007, dengan Nomor identifikasi 

Bidang Tanah (NIB) : 12.03.12.07.00208, tertulis atas nama Antariksa Wisuda 

Shofan; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Saradan, 

Desa Ngepeh. 

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian pengikatan jual beli 

hak atas tanah antara penjual dan pembeli ini sah atau diperbolehkan untuk dibuat 
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oleh para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam 

pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ini 

mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yakni 

Nyonya Siti Fatimah (penjual) dan Tuan Christiawan Chandra (pembeli). 

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara penjual dan pembeli 

telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ini telah sesuai dengan syarat dalam 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam perjanjian pengikatan 

jual beli hak atas tanah ini juga telah sesuai dengan syarat berdasarkan Pasal 16 

huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan 

perjanjian ini harus didasarkan dengan syarat formal jual beli didalam Pasal 3 

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah tersebut agar jual beli tanah menjadi 

sah. 

4.1.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli Hak Atas Tanah apabila Terjadi Wanprestasi 

Bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli 

hak atas tanah apabila terjadi wanprestasi, para pihak dapat mengajukan 

pembatalan perjanjian kepada Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang 

dapat disertai dengan penggantian kerugian seperti yang telah dijelaskan didalam 

pasal PPJB tersebut. Wanprestasi selalu dianggap syarat batal dalam suatu 

perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi 

dapat menuntut pembatalan perjanjian, yang telah sesuai dengan Pasal 1266 dan 

Pasal 1267 KUH Perdata. Suatu perjanjian apabila terdapat pihak yang tidak 

memenuhi kewajibannya juga dapat berakibat hukum debitur diminta pembayaran 

ganti kerugian yang telah sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. 

Suatu perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi haruslah didasarkan dengan 

suatu asas yaitu asas itikad baik, yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH 

Perdata. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah antara pihak penjual dan 

pihak pembeli yang menjadi objek dalam penelitian ini, apabila diketahui jika 

salah satu pihak telah alpa atau tidak memenuhi kewajibannya, maka diwajibkan 

padanya untuk bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi sebagaimana  

perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ini mengaturnya 
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4.2 Saran  

Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mengenai tanggung jawab 

hukum dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah. Bagi pihak penjual 

diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam 

perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. 

Bagi pihak pembeli diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban 

sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian pengikatan jual beli hak 

atas tanah sebagiknya di atur mengenai ketentuan berkaitan dengan wanprestasi. 
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