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Abstract 

 Land purchase made with cash means the transfer of rights and payment is 

made at the same time. At the present time, it is often found that land purchase 

was made with a binding sale and purchase agreement between the parties on a 

preliminary agreement for their conditions which have not been met by the 

parties. In a binding sale and purchase,  if the parties make default will arise as a 

result of the law so it can not proceed with the making of the deed of sale. This 

study used normative juridical research methodusing literature consisting of the 

draft of Civil Code and other relevant regulations, books and works of literature 

scholars. In this study, the writer used the Treaty Theory and Theory of Legal 

Certainty. The writer concluded that the parties agreed to hold a binding on sale 

and purchase of land for their conditions have not been met. 

Keywords: Buying And Selling Land, Land Deed Official, Binding Sale And 

Purchase. 

 

Intisari 

 Jual beli tanah dilakukan dengan tunai dan kontan yang berarti penyerahan 

hak dan pembayarannya dilakukan pada saat yang sama. Pada masa sekarang ini 

sering ditemukan jual beli tanah yang dilakukan dengan pengikatan jual beli atas 

kesepakatan para pihak sebagai perjanjian pendahuluan karena adanya syarat-

syarat yang belum dipenuhi oleh para pihak. Dalam pengikatan jual beli ini 

apabila para pihak melakukan wanprestasi maka akan timbul akibat hukum 

sehingga tidak dapat dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli. Dalam 

penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan bahan 

kepustakaan yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan artikel-artikel yang berkaitan 

dengan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Perjanjian dan 

Teori Kepastian Hukum. Peneliti menyimpulkan bahwa para pihak sepakat untuk 

mengadakan pengikatan jual beli tanah karena adanya syarat-syarat yang belum 

dipenuhi. 

Kata kunci: jual beli tanah, pejabat pembuat akta tanah, pengikatan jual beli. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Sejak berlakunya Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah, jual beli 

dilakukan oleh para pihak dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

bertugas membuat aktanya.1 Menurut 

Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 

Tahun 1998, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah adalah pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat 

akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun. 

Dengan dilakukannya jual beli 

di hadapan PPAT, dipenuhi syarat 

terang. Akta jual beli yang 

ditandatangani para pihak 

membuktikan telah terjadi 

pemindahan hak dari penjual kepada 

pembelinya dengan disertai 

pembayaran harganya, telah 

memenuhi syarat tunai dan 

menunjukkan bahwa secara nyata 

atau riil perbuatan hukum jual beli 

yang bersangkutan telah di 

laksanakan.2 Jadi, dengan 

dilakukannya jual beli tanah di 

                                                             
1 Adrian Sutedi,Peralihan Hak Atas 

Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta : Sinar 

Grafika, 2014, hal. 77. 
2ibid. 

hadapan PPAT, maka pada saat itu 

juga hak atas tanahnya berpindah dari 

penjual kepada pembeli dengan 

pembayaran secara tunai dari pembeli 

kepada penjual.3 Jual beli tanah 

merupakan perjanjian yang dilakukan 

secara tunai dan kontan sehingga 

harus memenuhi keempat syarat 

sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

di atur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, yaitu kesepakatan, 

kecakapan, hal tertentu, dan sebab 

yang halal. 

Dalam praktik sering terjadi 

jual beli tanah yang didahului dengan 

perjanjian yang biasa disebut dengan 

pengikatan jual beli tanah. Perjanjian 

pengikatan jual beli tanah merupakan 

perjanjian pendahuluan antara pihak 

penjual dan pihak pembeli sebelum 

dilaksanakannya jual beli tanah 

dikarenakan adanya syarat-syarat 

yang harus dipenuhi untuk dapat 

dilanjutkan dengan pembuatan akta 

jual beli tanah. Perjanjian pengikatan 

jual beli tanah yang dibuat oleh atau 

dihadapan pejabat umum yang 

berwenang dinamakan akta otentik. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 

KUH Perdata, “Suatu akta otentik 

                                                             
3ibid. 



Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia   

 

4 

 

ialah suatu akta yang di dalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang 

dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk 

itu ditempat dimana akta itu 

dibuatnya.” 

Pegawai umum yang 

berwenang yang dimaksudkan dalam 

pengertian diatas adalah Notaris yang 

didasarkan pada Pasal 1 angka 1 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris yang 

menyatakan bahwa Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan berwenang 

lainnya sebagai yang dimaksud dalam 

undang-undang ini.  

Pada hakikatnya, jual beli 

tanah seharusnya dilakukan oleh 

PPAT berdasarkan peraturan yang 

berlaku, namun tidak dapat dihindari 

jual beli tanah yang  dilakukan 

dengan akta Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli yang dibuat oleh karena 

kesepakatan para pihak. Perjanjian 

pengikatan jual beli tersebut 

dilakukan karena adanya syarat-syarat 

yang belum dipenuhi oleh para pihak. 

Syarat-syarat tersebut terdiri dari dua, 

yaitu: 

1. Belum terjadinya pelunasan dari 

pihak pembeli atas tanah yang 

menjadi objek jual beli tersebut; 

dan 

2. Adanya perbuatan hukum yang 

harus didahulukan sebelum dapat 

dilanjutkan dengan pembuatan 

Akta Jual Beli. Perbuatan hukum 

tersebut antara lain terdiri dari: 

a. Sertifikat hak atas tanah 

tersebut masih dalam proses 

pemecahan karena tanah yang 

menjadi objek jual beli hanya 

sebagian dari seluruh bidang 

tanah tersebut; 

b. Sertifikat hak atas tanah 

tersebut merupakan warisan 

sehingga harus dilakukan proses 

balik nama menjadi nama ahli 

waris terlebih dahulu barulah 

dapat dilanjutkan dengan 

pembuatan akta jual beli; 

c. Sebidang tanah tersebut 

dijadikan sebagai jaminan 

sehingga sertifikat hak atas 

tanah yang asli dan sertifikat 

hak tanggungan berada di 

tangan PPAT. Untuk itu, perlu 

dilakukan pelunasan terlebih 

dahulu atas hutang yang ada 

agar Bank dapat mengeluarkan 

surat keterangan lunas dan surat 
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roya agar seluruh berkas-

berkas, sertifikat hak atas tanah 

yang asli dan sertifikat hak 

tanggungan dikembalikan 

kepada pemilik dan pemilik 

dapat mengajukan penghapusan 

catatan yang ada disertifikat 

mengenai pembebanan hak 

tanggungan kepada Kantor 

Pertanahan.  

Syarat-syarat tersebut harus 

dipenuhi terlebih dahulu agar 

perjanjian pengikatan jual beli yang 

merupakan perjanjian pendahuluan 

dapat dilanjutkan dengan jual beli 

yang dilakukan dengan tunai dan 

kontan. Oleh karena itu, perjanjian 

pengikatan jual beli ini dapat 

menimbulkan akibat hukum 

sebagaimana dapat dilihat dalam 

kasus perjanjian pengikatan jual beli 

dalam putusan Nomor 

280/K/Pdt/2006 antara Perseroan 

Terbatas PT Pulau Seribu Paradise 

dengan Perseroan Terbatas PT Patra 

Jasa dan Perseroan Terbatas PT 

Pertamina tentang akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli tanah yang 

dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam 

kasus tersebut, Perseroan Terbatas PT 

Pulau Seribu Paradise selaku pihak 

pembeli belum melunasi pembayaran 

atas sebidang tanah yang ingin 

dibelinya namun pihak pembeli telah 

meminta untuk dibuatkan Akta Jual 

Beli oleh pihak penjual. Oleh karena 

itu perlu adanya penelitian mengenai 

kedudukan Akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli serta kekuatan 

hukum akta Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli untuk dapat mencegah 

timbulnya konflik apabila terjadi 

wanprestasi dalam kasus jual beli 

tanah yang serupa dikemudian hari. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar 

belakang yang telah dijelaskan, 

adapun masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur jual beli 

tanah yang dibuat berdasarkan 

ketentuan peraturan yang berlaku? 

2. Bagaimana jual beli tanah yang 

dilakukan berdasarkan dengan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli? 

3. Bagaimana akibat hukum jual beli 

tanah yang dilakukan berdasarkan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

yang tidak dilanjutkan dengan 

akta jual beli? 
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C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis 

penelitian yang digunakan peneliti 

adalahpenelitian yuridis normatif 

yaitu metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti 

berdasarkan kepustakaan yang 

menggunakan bahan-bahan dari segi 

literatur hukum, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dokumen-

dokumen serta media lainnya untuk 

mendapatkan data atau teori yang 

berhubungan dengan pokok 

permasalahan penelitian.4 

Sifat dari penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif, artinya 

penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara cermat 

karakterisitik dari fakta-fakta 

(individu, kelompok atau keadaan), 

dan untuk menentukan frekuensi 

sesuatu yang terjadi.5 

Bahan hukum primer yaitu 

bahan-bahan hukum yang mengikat, 

terdiri dari peraturan perundangan-

undangan, ketentuan-ketentuan antara 

lain: Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                             
4 William Jaya Supratna,  

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual 

Beli Melalui Internet, (Medan: Skripsi, 

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Prima Indonesia, 2013), 

hal. 8. 
5 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial 

dan Hukum, Jakarta: Garanit, 2004, hal. 58. 

Perdata; Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960; Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961; Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998.Bahan hukum sekunder 

yang digunakan untuk mendukung 

bahan hukum primer, diantaranya 

berasal dari buku-buku kepustakaan, 

karya para sarjana, hasil penelitian 

serta pendapat pakar hukum yang 

dijadikan referensi yang dapat 

menunjang penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data adalah metode 

library research (penelitian 

kepustakaan) yakni melakukan 

penelitian dengan menggunakan data 

dari berbagai sumber bacaan seperti 

peraturan perundang-undangan, buku-

buku, artikel-artikel tentang 

perjanjian yang dinilai relevan dengan 

permasalahan yang dibahas peneliti 

dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ilmiah ini, 

analisis data yang digunakan peneliti 

adalah analisis data secara kualitatif 

yaitu suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif-analitis, 

yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan, 
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dan juga perilakunya yang nyata, 

yang diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh.6 

 

D. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

1. Menurut ketentuan di dalam 

Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997  tentang 

Pendaftaran Tanah, peralihan, 

dan pembebanan hak atas 

tanah hanya dapat didaftar 

apabila dibuktikan dengan 

akta PPAT.7 Menurut Pasal 1 

angka (4) Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 

1997, 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. 

Pembuatan akta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 dihadiri oleh 

para pihak yang melakukan 

perbuatan hukum yang 

                                                             
6 Rianto Adi, Op. Cit., hal. 250. 
7 Boedi Harsono, Hukum Agraria 

Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2006, hal. 

689. 

bersangkutan dan disaksikan 

oleh sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang saksi yang 

memenuhi syarat untuk 

bertindak sebagai saksi dalam 

perbuatan hukum itu. 

Pejabat yang berwenang untuk 

melakukan peralihan hak atas 

tanah adalah seorang PPAT. 

Pihak yang akan melakukan 

peralihan hak atas tanah harus 

meminta PPAT untuk 

membuat akta PPAT atas 

perbuatan hukum tersebut 

dengan disaksikan paling 

sedikit oleh dua orang saksi. 

Paling lambat tujuh hari 

setelah ditandatanganinya akta 

PPAT maka PPAT tersebut 

harus mendaftarkan peralihan 

hak atas tanah kepada Kantor 

Pertanahan. 

Peraturan Pemerintah No. 37 

Tahun 1998 telah mengatur 

secara khusus apa saja yang 

menjadi tugas, tanggung 

jawab serta kewajiban bagi 

PPAT. Menurut peraturan ini, 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

selanjutnya disebut PPAT, 

adalah pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk 
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membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun.  

Tugas pokok seseorang PPAT 

adalah untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan pendaftaran 

dengan membuat akta otentik 

untuk membuktikan bahwa 

telah terjadi perbuatan hukum 

yang berkaitan dengan hak 

atas tanah. Seorang PPAT 

berwenang untuk membuat 

akta otentik atas perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak 

atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun. Menteri 

Agraria dapat menunjuk 

Camat atau Kepada Desa 

sebagai PPAT sementara 

untuk membantu masyarakat 

di daerah-daerah terpencil 

yang kesulitan untuk pergi ke 

Kantor Pertanahan. Selain itu, 

Kepala Badan Pertanahan juga 

dapat ditunjuk sebagai PPAT 

khusus untuk melaksanakan 

program-program dalam 

rangka pelayanan masyarakat 

atau untuk melayani 

pembuatan akta PPAT tertentu 

bagi negara sahabat. Seorang 

PPAT hanya berwenang untuk 

membuat akta yang berada 

dalam daerah kerjanya. 

Peralihan tanah dan benda-

benda di atasnya dilakukan 

dengan akta PPAT 

berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 

1997. 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/di 

hadapan PPAT.8 

Jual beli tanah dapat terjadi 

apabila para pihak telah 

mencapai kesepakatan, dengan 

syarat bahwa penjual 

dibuktikan sebagai pemilik 

sesungguhnya atas sebidang 

tanah tersebut dan pembeli 

sebagai penerima hak yang 

layak membeli sebidang tanah 

                                                             
8 Adrian Sutedi, Op. Cit., hal. 83. 
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tersebut serta tanah yang 

menjadi objek jual beli dapat 

diperjualbelikan dan bukan 

merupakan tanah sengketa. 

Selanjutnya, PPAT akan 

membuat akta jual beli untuk 

membuktikan bahwa peralihan 

hak atas tanah tersebut telah 

terjadi dan sah menurut 

hukum. Dengan akta jual beli 

tersebut telah sah terjadi jual 

beli dan terjadi pemindahan 

hak antara penjual dan 

pembeli, dimana pembeli 

menjadi penerima hak atas 

tanah tersebut. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, yang 

dimaksud dengan pendaftaran 

tanah adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus-

menerus, berkesinambungan 

dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengelolaan, 

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 

bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun 

serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah 

meliputi kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali dan 

pemeliharaan data pendaftaran 

tanah. Pendaftaran tanah untuk 

pertama kali adalah kegiatan 

pendaftaran tanah yang 

dilakukan terhadap obyek 

pendaftaran tanah yang belum 

didaftar berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 

1961 tentang pendaftaran 

tanah atau Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang pendaftaran 

tanah. 

Sesuai ketentuan Pasal 19 

UUPA pendaftaran tanah 

diselenggarakan oleh 

Pemerintah, dalam hal ini 

Badan Pertanahan Nasional. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah 

dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan, kecuali mengenai 
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kegiatan-kegiatan tertentu 

yang ditugaskan kepada 

Pejabat lain. Yaitu kegiatan-

kegiatan yang pemanfaatannya 

bersifat nasional atau melebihi 

wilayah kerja Kepala Kantor 

Pertanahan, misalnya 

pengukuran titik dasar teknik 

dan pemetaan fotogrametri. 

2. Perjanjian merupakan sumber 

perikatan, di sampingnya 

sumber-sumber lain. Suatu 

perjanjian juga dinamakan 

persetujuan, karena dua pihak 

itu setuju untuk melakukan 

sesuatu. Dapat dikatakan 

bahwa dua perkataan 

(perjanjian dan persetujuan) 

itu adalah sama artinya. 

Perkataan kontrak lebih 

sempit karena ditujukan 

kepada perjanjian atau 

persetujuan yang tertulis.9 

Suatu peristiwa di mana 

seorang berjanji kepada 

seorang lain atau di mana dua 

orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal 

dinamakan perjanjian. Dalam 

bentuknya, perjanjian itu 

                                                             
9 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: 

Intermasa, 1996, hal. 1. 

berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan 

yang diucapkan atau ditulis.10 

Suatu perjanjian dapat 

dikatakan sah dan memiliki 

kekuatan hukum apabila 

memenuhi keempat syarat 

sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata, 

yaitu: 

1. Kesepakatan antara para 

pihak yang mengikatkan 

diri. 

2. Cakap dalam melakukan 

perbuatan hukum. 

3. Adanya objek tertentu. 

4. Causa atau sebab yang 

halal. 

Sepakat dan cakap merupakan 

syarat subjektif, apabila syarat 

ini tidak dipenuhi maka 

perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan. Sementara objek 

tertentu dan sebab yang halal 

merupakan syarat objektif 

yang apabila tidak dipenuhi 

maka perjanjian tersebut batal 

demi hukum. 

                                                             
10Ibid. 
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Oleh karena itu, para pihak 

yang mengikatkan diri dalam 

suatu perjanjian memiliki 

kewajiban untuk memenuhi 

perjanjian tersebut karena 

suatu perjanjian yang dibuat 

dengan sah memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat yang 

dapat menimbulkan akibat 

hukum apabila tidak 

dilaksanakan oleh para pihak. 

Suatu perjanjian yang dibuat 

secara sah harus didasarkan 

kepada asas-asas perjanjian 

sebagaimana yang telah 

diuraikan diatas. Asas-asas 

tersebut mempunyai peranan 

yang penting dalam 

pembuatan perjanjian agar 

suatu perjanjian dapat 

terlaksana dengan baik tanpa 

timbulnya konflik. Dengan 

asas kebebasan berkontrak, 

semua pihak dapat membuat 

perjanjian serta menentukan 

isi perjanjian tersebut. Asas 

konsensualisme menyatakan 

bahwa perjanjian telah terjadi 

sejak adanya konsensus atau 

kata sepakat yang diucapkan 

oleh para pihak. Dengan asas 

kekuatan mengikatnya 

kontrak, para pihak yang 

mengikatkan diri harus 

melaksanakan perjanjian yang 

mereka buat layaknya undang-

undang bagi mereka. Asas 

iktikad baik menyatakan 

bahwa perjanjian harus 

didasari dengan kejujuran dan 

isi perjanjian harus dibuat 

secara rasional dan patut 

sehingga dapat dilaksanakan 

oleh para pihak dalam 

perjanjian tersebut. 

Akta jual beli tanah 

merupakan perjanjian pokok 

dalam jual beli tanah. Akta 

jual beli tanah dapat dibuat 

melalui perjanjian 

pendahuluan maupun tanpa 

adanya perjanjian 

pendahuluan. Tanpa adanya 

perjanjian pendahuluan, 

berarti semua hal-hal yang 

diperlukan untuk dibuatnya 

akta jual beli telah dipenuhi 

oleh para pihak. Selanjutnya 

para pihak yang terikat dalam 

jual beli tersebut ataupun 

pihak yang menerima kuasa 

dapat menghadap seorang 

PPAT untuk meminta 

dibuatnya akta jual beli 
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dengan menyerahkan segala 

persyaratan yang diperlukan 

agar peralihan hak atas tanah 

dapat dilakukan. 

Dengan demikian, jelas bahwa 

perjanjian pengikatan jual beli 

tanah berfungsi sebagai 

perjanjian pendahuluan yang 

memberikan penegasan untuk 

melakukan perjanjian 

utamanya yang berupa Akta 

Jual Beli tanah, serta 

menyelesaikan suatu 

hubungan hukum apabila hal-

hal yang telah disepakati 

dalam perjanjian pengikatan 

jual beli tanah tersebut telah 

dilaksanakan sepenuhnya. 

3. Tentunya para pihak yang 

sepakat untuk menggunakan 

Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli mempunyai syarat-syarat 

yang belum mereka penuhi 

untuk dapat dilanjutkan 

dengan pembuatan akta jual 

beli tanah. Syarat-syarat 

tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Syarat yang pertama adalah 

karena belum 

terselesaikannya 

pembayaran atas sebidang 

tanah tersebut oleh pihak 

pembeli kepada pihak 

penjual sehingga Akta Jual 

Beli tidak dapat dibuat. 

Pembayaran dalam hal ini 

maksudnya pihak pembeli 

belum melunasi harga atas 

sebidang tanah yang ingin 

dibelinya tersebut, mungkin 

saja karena pembeli 

membayar dengan cicilan. 

2. Syarat yang kedua adalah 

adanya perbuatan hukum 

yang harus diselesaikan 

terlabih dahulu yaitu: perlu 

dilakukan pemecahan atas 

sertifikat hak atas tanah 

karena tanah yang menjadi 

objek jual beli hanya 

sebagian; sertifikat hak atas 

tanah harus dibalik nama 

terlebih dahulu menjadi 

nama ahli waris karena 

pewaris telah meninggal 

dunia; sertifikat hak atas 

tanah dijadikan sebagai 

jaminan sehingga harus 

dilakukan pelunasan 

terlebih dahulu agar 

sertifikat asli dan sertifikat 

hak tanggungan dapat 
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dikembalikan kepada 

pemilik.  

Perjanjian pengikatan jual beli 

dibuat oleh atau dihadapan 

seorang Notaris. Meskipun 

jual beli dilakukan dengan 

pengikatan jual beli para pihak 

yang terikat telah sepakat 

untuk melakukan jual beli atas 

sebidang tanah yang menjadi 

objek jual beli tersebut. Hanya 

saja akta jual beli belum dapat 

dibuat karena adanya syarat-

syarat yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu oleh para 

pihak. 

Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi tersebut tertuju pada 

masing-masing pihak yang 

terikat dalam suatu perjanjian 

pengikatan jual beli tanah. 

Pelunasan merupakan hak 

penjual dan kewajiban 

pembeli sementara 

penyelesaian perbuatan hukum 

merupakan hak pembeli dan 

kewajiban penjual. Maka 

apabila syarat-syarat tersebut 

sudah dipenuhi maka dapat 

dilanjutkan dengan pembuatan 

akta jual beli dan dilakukan 

peralihan hak atas tanah. 

Sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya bahwa pengikatan 

jual beli dilakukan karena ada 

dua syarat yang belum 

dipenuhi oleh para pihak, 

syarat yang pertama adalah 

belum terjadinya pelunasan 

harga atas sebidang tanah 

tersebut karena sistem 

pembayarannya menggunakan 

cicilan dan syarat yang kedua 

adalah adanya perbuatan 

hukum yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu. 

Dalam syarat yang pertama, 

harus ada iktikad baik dari 

pihak pembeli untuk melunasi 

pembayaran atas sebidang 

tanah yang ingin dibelinya 

tersebut sehingga dapat 

dilanjutkan dengan pembuatan 

akta jual beli. Kemudian untuk 

syarat yang kedua, harus ada 

iktikad baik dari pihak penjual 

untuk segera menyelesaikan 

perbuatan hukum yang 

dimaksud. Intinya, dari awal 

perjanjian hingga selesainya 

perjanjian tersebut, iktikad 

baik harus selalu menjadi 

pedoman bagi para pihak. 
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Berdasarkan penelitian 

peneliti dalam kasus ini 

dikarenakan pelunasan belum 

dilakukan sehingga 

persyaratan belum dipenuhi 

tentu saja Akta Jual Beli tidak 

dapat dibuat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tentu saja 

hal ini merupakan 

wanprestasi/ ingkar janji dari 

pihak Penggugat. Sesuai 

dengan Pasal 1243 KUH 

Perdata, penggugat telah 

dinyatakan wanprestasi karena 

tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana 

yang telah diperjanjikan dalam 

kasus perjanjian pengikatan 

jual beli tersebut. 

Dengan adanya kepastian 

hukum, hukum yang mengikat 

atas perjanjian pengikatan jual 

beli tersebut wajib 

dilaksanakan oleh para pihak. 

Sehingga para pihak memiliki 

kewajiban untuk 

melaksanakannya sesuai 

dengan yang telah ditentukan 

dalam isi perjanjian. 

Publisitas berfungsi untuk 

menyebarkan informasi 

kepada masyarakat luas 

mengenai suatu perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau suatu 

instansi. Dalam hal 

pemindahan sertifikat hak atas 

tanah diperlukan adanya 

publisitas agar semua pihak 

mengetahui tentang adanya 

peralihan hak atas tanah 

tersebut untuk menghindari 

timbulnya konflik. 

Akibat hukum atas batalnya 

perjanjian pengikatan jual beli 

ini bagi pihak pembeli adalah 

uang yang dibayarkan kepada 

pihak penjual tidak dapat 

dimintakan kembali karena 

pihak pembeli telah 

dinyatakan wanprestasi dalam 

putusan Majelis Hakim 

Mahkamah Agung dan pihak 

pembeli selaku pemohon 

kasasi dituntut untuk 

membayar biaya perkara. 

Dengan demikian, perjanjian 

pengikatan jual beli tanggal 18 

Agustus 1990 dinyatakan batal 

karena wanprestasi yang 

dilakukan oleh debitur 

sehingga tidak dapat 

dilanjutkan dengan peralihan 
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yang dilakukan dengan akta 

jual beli dan pendaftaran hak 

atas tanah sebagaimana 

prosedur jual beli yang tunai 

dan terang dan peralihan hak 

atas tanah dalam pengikatan 

jual beli tanah tersebut 

dinyatakan tidak sah. 

 

E. Kesimpulan 

1. Prosedur jual beli tanah yang 

tepat dilakukan dengan 

pembuatan akta jual beli oleh 

pejabat yang berwenang untuk 

membuktikan bahwa telah 

terjadinya perbuatan hukum 

pemindahan hak dari penjual 

kepada pembeli. Pejabat yang 

berwenang dalam melakukan 

peralihan hak atas tanah 

adalah Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) sebagaimana 

dicantumkan dalam PP No. 37 

Tahun 1998 yang berisi tugas 

dan kewenangan PPAT. 

Setelah dilakukan peralihan 

hak atas tanah kemudian 

dilanjutkan dengan 

pendaftaran hak atas tanah. 

Kepala Kantor Pertanahan 

dibantu oleh PPAT dalam 

melaksanakan kegiatan 

pendaftaran tanah.  

2. Seiring perkembangan zaman, 

sering ditemukan jual beli 

tanah yang dilakukan dengan 

Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli. Perjanjian Pengikatan 

jual beli tanah memiliki 

kekuatan hukum yang 

mengikat bagi para pihak dan 

juga memiliki akibat hukum. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 

1338 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa perjanjian 

berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak yang 

membuatnya. Syarat-syarat 

sahnya perjanjian 

sebagaimana di cantumkan 

dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata terdiri dari 4. Dalam 

jual beli tanah, Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli tanah 

adalah perjanjian pendahuluan 

yang dilakukan oleh para 

pihak dikarenakan adanya 

syarat-syarat yang belum 

dipenuhi untuk dapat 

dilanjutnya dengan pembuatan 

Akta Jual Beli. Apabila syarat-

syarat tersebut sudah dipenuhi 

oleh para pihak maka dapat 
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dilanjutkan kepada perjanjian 

pokoknya yaitu jual beli tanah 

yang dilakukan dengan tunai 

dan kontan dan dilakukan 

peralihan hak atas tanah oleh 

atau dihadapan PPAT 

kemudian dilanjutkan dengan 

pendaftaran hak atas tanah. 

3. Jual beli tanah dilakukan 

dengan perjanjian pengikatan 

jual beli karena adanya syarat-

syarat yang harus dipenuhi 

sebelum dibuatnya Akta Jual 

Beli. Syarat-syarat tersebut 

merupakan hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh para 

pihak. Dengan adanya iktikad 

baik dari para pihak maka 

suatu Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli tanah dapat 

dilaksanakan tanpa adanya 

konflik. Apabila kewajiban 

dalam Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli tanah tidak dipenuhi 

oleh para pihak maka pihak 

tersebut dinyatakan 

wanprestasi. Mengenai 

wanprestasi diatur dalam Pasal 

1243 KUH Perdata. Dalam 

kasus perjanjian pengikatan 

jual beli tanah ini, Majelis 

Hakim Mahkamah Agung 

memutuskan bahwa perjanjian 

pengikatan jual beli tanggal 18 

Agustus 1990 batal demi 

hukum, sementara peneliti 

berpendapat bahwa kasus ini 

merupakan wanprestasi dari 

penggugat karena penggugat 

tidak melunasi pembayaran. 

Akibat hukum atas 

wanprestasi yang dilakukan 

oleh penggugat adalah 

peralihan hak atas tanah dalam 

perjanjian pengikatan jual beli 

tanah tersbeut menjadi tidak 

sah karena sahnya jual beli 

yang tunai dan kontan adalah 

peralihan hak atas tanah 

dilakukan dihadapan seorang 

PPAT kemudian dilanjutkan 

dengan pendaftaran hak atas 

tanah.
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