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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan induk saat

pembentukan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2009, berbatasan dengan

Kecamatan Pujud, Bangko Pusako, Simpang Kanan, dan Kubu, selain itu juga

berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara.

Luas Kecamatan Bagan Sinembah 847,35 km2atau sekitar 9,54 persen dari

wilayah Rokan Hilir, dan memiliki 5 kelurahan yaitu,dengan kepadatan penduduk

133,21 jiwa/km2.

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah begitu pesat di

karenakan banyaknya pendatang baru dari berbagai daerah di Indonesia, seperti

Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, sedangkan sebahagian besar

wilayah Kecamatan Bagan Sinembah adalah perkebunan, karena pertumbuhaan

penduduk yang begitu besar menuntut adanya ketersedian lapangan untuk tempat

tinggal atau pemukiman, memperluas usahanya dan lain - lain. Sementara di

Kecamatan Bagan Sinembah ketersediaan tanah sangat minim, dimana warga asli

Kecamatan Bagan Sinembah juga masih banyak yang belum memiliki

tanah.Dengan demikian tidak menjadi suatu hal yang baru jika di daerah ini

terdapat banyak masalah sengketa tanah yang variatif. Masalah sengketa tanah

yang terjadi antara lain:
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Kasus pertama,1 Bapak Zainuddin Hadi mengungkapakan pada tahun 1999

Bapak M. Amarullah (ayah Bapak Zainuddin Hadi) melakukan jual–beli atas

tanah, dengan adiknya  Bapak M. Mustakim (Paman Bapak Zainuddin Hadi) tanpa

adanya perantara PPAT, dimana bapak M. Amarullah mengganti rugi 10.000 m2

tanah kosong dari penjual tanah yaitu bapak M. Mustakim sebesar Rp.7000.000

(tujuhjuta rupiah)dengan kwitansi bermaterai dan tanda tangan kedua pihak

sebagai bukti telah terjadinya jual beli hak atas tanah, saat ini Bapak M. Amarullah

telah meniggal dunia,jadi Bapak Zainuddin Hadi diminta untuk mengurus tanah

yang telah di beli ayahnya dari pamannya, ketika ditanya akan sertifikat

tanah,Bapak M. Mustakim menunjukkan sertifikat tanah tersebut yang masih

tertera hak milik atas namanya dan Bapak Mustakim mengatakan bahwa jual beli

tanah yang dilakukan antara Bapak Amarullah dengan Bapak Mustakim Adalah

bohongan/bergurau, dan Bapak mustakim tidak mau memberikan sertifikat

tersebut untuk dibalik namakan.

Kasus kedua,2KasusiniterjadiPadasekitaranMaret2008,Bapak Bambang

melakukan transaksi jual beli tanah tanpa bukti tertulis dengan Bapak Muslim

selaku pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah, dan belum dilakukan proses balik nama

atas nama Bapak Bambang. Namun sertipikat hak atas tanah atas nama “Muslim”

telah dibawaoleh Bapak Bambang selaku pembeli.

Setelah itu pada tanggal 3 Januari 2012 Bapak Bambang selaku penjual

kedua melakukan transaksi jual beli yang dilakukan melalui PPJB (Perjanjian

1 Wawancara dengan Bapak Zainuddin Hadi 12-15 oktober 2013
2 Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 12-15 oktober 2013



3

Pengikatan Jual Beli) dengan akta dibawah tangan dengan Bapak Teguh, disini

dapat disimpulkan bahwa Bapak Teguh merupakan pembeli kedua. Hambatannya

pertama dalam kasus ini adalah karena Bapak Muslim pada saat melakukan

transkasi jual beli dengan Bapak Bambangtidak dibuktikan dengan bukti tertulis.

Oleh karena itu Bapak Bambang harus dapat mengahadirkan Bapak Muslim

sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli diantara kedua belah pihak tersebut

sementara sejak proses ini terjadi Bapak Muslim tidak ada dikediamannya yang

lama, menurut informasi dari tetangganya Bapak Muslim telah pindah ke

Kalimantan tetapi tidak mengetahui lokasi tepatnya.

Kasus ketiga,3 Ibu Hj. Siti Aisyah bahwa pada tanggal 8 januari 2000 Ibu

Hj. Siti Aisyahmembeli (mengganti rugi) sebidangtanah dan berikut 1 Unit rumah

permanen diatasnya, seluas 1.500 M2(seribu limaratus meter persegi) dari Bapak

Poniman yang terletak di Jl. Lintas Riau Sumut KM 10 Kepenghuluan Bahtera

Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau, sekarang

(RT. 001/RW 001 Kepenghuluan Jaya Agung) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh

Juta Rupiah) di mana tanah berikut 1 Unit rumah permanen diatasnya adalah milik

Bapak Legimun (orang tua Bapak Poniman).

Akan tetapi tanah berikut 1 unit bangunan permanen diatasnya tersebut

belum dibalik namakan ke atas nama Bapak Legimun dari Bapak Atmo Taruno

(pemilik awal tanah), bahwa oleh karena hak tanah belum di balik namakan ke

atas nama Bapak Legimun maka pada Tanggal 4 Januari 2005 Bapak legimun

3 Putusan,PDT/17/2012/PN.RHL
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mengurus balik nama alas hak sebidang tanah yang di dalam nya termasuk tanah

yang telah di ganti rugi oleh Ibu Hj. Siti Aisyah  seluas 1900 M2 (Seribu

Sembilan Ratus Meter Persegi).

Setelah Bapak Legimun memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian,

maka Ibu Hj. Siti Aisyah meminta kepada Bapak Legimun untuk mengurus

administrasi peralihan hak atas tanah tersebut keatas namanya, sehingga pada

tanggal 9 Juli 2006 Bapak Legimun menandatangani surat hibah dan di saksikan

oleh ketua RT setempat, Sugondo dan Sugandi yang masing-masing anak

kandung Bapak Legimun, akan tetapi Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut

belum di serahkan kepada ibu Hj. Siti Aisah karena sedang dijadikan objek

jaminan hutang oleh Bapak Legimun kepada Bank BTPN cabang Bagan Batu.

Ibu Hj. Siti Aisyah sebagai pembeli tanah merasa belum memiliki tanah

berikut I unit bangunan secara yuridis meskipun telah memiliki surat hibah maka

ibu Hj. Siti Aisyah ingin memiliki Surat keteragan Ganti Kerugian di mana surat

tersebut masih di Bank BTPN dan surat tersebut sudah tidak di jadikan agunan di

karenakan hutang piutang ke Bank BTPN telah lunas, akan tetapi ketika ibu Hj.

Siti Aisyah ingin mengambil surat tersebut, pihak Bank BTPN tidak memberikan

Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut karena di halang-halangi oleh Sugondo

dan Sugandi  tanpa alasan yang jelas,  dimana Sugondo dan Sugandi adalah adik

kandung dari Poniman, dan sejak kejadian ini berlangsung Bapak Legimun telah

meninggal dunia.



5

Salah satu cara untuk memperoleh kepimilikan tanah yaitu pemindahan hak

dengan cara jual beli, yaitu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu

(penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak

yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah

uang sebagai imbalan dari perolehan dari hak milik tersebut.4

Dalam hukum perdata di jelaskan dalam pasal 1457 KUH perdata, bahwa

“jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar

harga yang telah di janjikan”.5

Pada system pertanahan Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum

yaitu Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), semenjak di undangkannya UUPA,

maka pengertian jual-beli tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak, untuk

selama-lamanya yang bersifat tunai.

Pengaturan terkait dengan tanah secara umum diatur dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam

UUPA dijelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemilikan,

peruntukan, pengalihan, dan pendaftaran tanah serta bangunan di atasnya. Dalam

pasal 26 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan,

pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain

4A. Qirom Saymsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.38.

5R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1985), h.327.
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yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik atas tanah serta pengawasannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, peralihan tanah dan benda-benda yang ada diatasnya dilakukan

dengan 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 telah ditetapkan, menggunakan dokumen,

dibuat oleh/di hadapan PPAT.6

Pelaksanaan jual-beli tanah harus di buktikan dengan suatu akta yang di

buat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai mana

yang dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997: “Peralihan atas tanah

dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar – menukar, hibah,

pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak karena

lelangnya hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh

PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku”.7

Jual–beli tanah harus berdasarkan akta PPAT ini pada tambah di perkuat

dalam PP No. 37 tahun 1998 tentang peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “PPAT bertugas

pokok melaksanakan sebagaian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta

6 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.83.
7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum

Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2002), h.538-539.
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sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan di jadikan dasar bagi

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan

hukum itu.”

Jadi jual-beli hak tas tanah harus di lakukan dan dihadapan PPAT,

dengan demikian akan menjadi jelas dari kerancuan atau kecacatan hukum yang di

khawatirkan akan terjadi dalam praktek jual beli hak atas tanah, dan juga dengan

adanya perantara PPAT dalam jual beli hak atas tanah, PPAT dapat memberikan

penjelasan yang terang mengenai penjual adalah orang yang sah atas tanah yang

di jualnya.

Dalam hal ini tentunya penjual sebagai pemilik yang sah atas hak tanah

tersebut, dan pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah

yang telah di belinya dari pemilik yang sah, hal ini tergantung pada subyek dan

obyek hukumnya subyek hukum adalah status hukum orang yang membelinya,

sedangkan obyek hukum adalah hak apa yang ada pada tanahnya, misalnya,

menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atas tanah Warga Negara

Indonesia tunggal dan badan–badan hukum yang di tetapkan oleh pemerintah.

Dan PPAT juga akan menjelaskan tentang tanah yang menjadi objek jual beli

adalah tanah yang boleh diperjualbelikan atau tanah yang tidak dalam sengketa.

Dalam prakteknya, masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah yang

dapat dikategorikan masyarakat awam tentang hukum termasuk tentang agraria

dan bahkan bagi sebahagian lapisan masyarakat mereka tidak mengerti tentang
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fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ditambah lagi kurangnya sosialisasi

PPAT kepada masyarakat dalam hal jual–beli tanah.sehingga bagi mereka dengan

terjadinya perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang

akan melakukan transaksi jual–beli tanah, itu sudah merupakan suatu pembuktian

yang kuat.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh kedua belah pihak itu

sendiri secara dibawah tangan belum dapat dibenarkan, karena sesuai dengan

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 segala perbuatan

hukum berkenaan dengan tanah harus dilakukan dengan akta otentik, ketentuan ini

sifatnya mengikat dengan mengandung konsekuensi hukum bahwa suatu transaksi

dengan obyek berupa tanah apabila dilakukan dengan akta dibawah tangan

terancam kebatalan, sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang mengharuskan setiap tranksasi atas tanah harus dengan Akta yang dibuat

oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.8

Melihat kenyataan yang terjadi, maka penulis tertarik mengangkat

permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “STATUS JUAL

BELI TANAH TANPA AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA

TANAH (PPAT) DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

BERDASARAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN

1998 TENTANG PERATURAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”.

8 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Idonesia, (Surabaya: Arkola,
2001), h. 148.
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B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat batasan masalah

penelitian hanya pada masyarakat bagan sinembah yang pernah melakukan jual

beli tanah tanpa akta PPAT, yaitu pada Kepenghuluan Bagan Batu dan

Kepenghuluan Bagan manunggal.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian didalam latar belakang masalah tersebut maka dapat

kiranya penulis merumuskan apa yang menjadi perumusan masalah dalam

penelitian ini:

1. Bagaimana status jual beli tanah tanpa Akta PPAT Di Kecamatan Bagan

Sinembah?

2. Bagaimana pengaruh PPAT bagi masyarakat dan kendala masyarakat untuk

menyertakan PPAT dalam pelaksanaan jual beli tanah bagi masyarakat

Kecamatan Bagan Sinembah?

3. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan pembeli, agar jual beli tanah tanpa

akta PPAT di Kecamatan Bagan Sinembah dapat mempunyai kekuatan hukum?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana status jual–beli tanah tanpa akta PPAT.
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b. Untuk mengetahui pengaruh PPAT bagi masyarakat dan kendala Masyarakat

menyertakan PPAT dalam pelaksanaan hal jual–beli tanah.

c. Untuk mengetahui seperti apa penyelesaian pembeli menghadapi jual-beli tanah

tanpa akta PPAT.
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2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini berguna bagi:

a. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya

pada Hukum Perikatan, Hukum Agraria, dan tentang jual– beli tanah menurut

hukum.

b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat perguruan

tinggi maupun instansi terkait dengan penelitian ini, dan sebagai salah satu syarat

dalam melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Syari’ah dan Ilmu Hukum universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Sebagai bahan masukan bagi penulis dari penelitian ini dan juga bahan

perbandingan penelitian lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang

diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sudut pandangnya adalah penelitian hukum

sosiologis, dengan pendekatan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis. Dalam

penelitian ini penulis mengidentifikasi hukum tidak tertulis kemudian di

sinkronkan dengan peraturan perundang–undangan yang tertulis, yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahhun 1998 tentang Peraturan PPAT.
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Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan

secara lengkap dan rinci mengenai peran PPAT terhadap jual–beli tanah tanpa

akta PPAT di Kecamatan Bagan Sinembah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah.

Adapun alasan penulis  memilih lokasi di kecamatan bagan sinembah karena di

kecamatan ini banyak terjadi sengketa tanah, seperti jual–beli tanah tanpa akta

PPAT, dan mayoritas penduduknya adalah awam tentang akta PPAT.

3. Sumber Data

Ada 2 jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder,

dengan uraian sebagai berikut:

a) Data primer adalah data langsung, yaitu sumber data yang diperoleh dari

narasumber melalui observasi dan wawancara mengenai jual–beli tanah tanpa akta

PPAT di Kecamatan Bagan Sinembah.

b) Data sekunder adalah data–data lain yang berhubungan dengan penelitian, berupa

bahan–bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan PPAT.

2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997

3) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

4) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
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4. Populasi dan Sampel

Dalam metode penelitian kata populasi amat populer, digunakan untuk

menyebutkan serumpun atau sekolompok objek yang menjadi sasaran penelitian.

Oleh karenanya populasi peneltian merupakan keseluruhan (universum) dari objek

penelitian yang dapat berupa manusia hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala,

nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebgainya, sehingga objek-objek ini dapat

menjadi sumber data penelitian.9

Populasi dalam penelitian ini adalah:

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 2 orang

b. Kepala Kepenghuluan 5 orang

c. Masyarakat 100 orang

Dalam menentukan sample digunakan tekinik purposive sampling, tenik

sampling ini digunakan pada penelitian-penelitian dari apa pada sifat populasi

dalam mementukan sampel penelitian. Walaupun demikian, untuk menggunakan

teknik ini peneliti seharusnya orang yang pakar dalam kareteristik populasi.

Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit populasi

yang dianggap “kunci”, di ambil sebagai sampel penelitan.10

Sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 2 orang

9Prof.Dr.H.M. Burhan Bungin, S.Sos.,M.Si, metodologi peneltian kuantitatif:Komunikasi,
Ekonomi,dan kebijakan Publik serta ilmu-ilmu social lainnya, Ed.2 ( Jakarta: kencana , 2011), h.109

10Ibid,h.125
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b. Kepala Kepenghuluan 2 orang (kepenghuluan Bagan Batu dan Kepenghuluan

Bagan Manunggal

c. Masyarakat 20 orang

5. Alat Pengumpul Data

a. Observasi, adalah metode pengumpulan data yang di lakukan dengan

pengamatanlangsung ke lokasi penelitian.

b. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan

Tanya jawab yang di lakukan oleh penulis dengan responden di lokasi penlitian.

c. Angket, yaitu data-data yang berupa formulir–formulir berisi jawaban masyarakat

atas pertanyaan mengenai permasalahan yang diteliti.

d. Studi pustaka, yaitu benda–benda yang berbentuk tulisan. Jadi metode studi

pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda–benda

yang berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari,

dan memahami data–data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai

dengan permasalahan yang dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan cara di sajikan atau

disajikan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis

melakukan interprestasi data dengan menghubungkan kepada literature atau

buku–buku yang berhubungan  dengan permasalahan yang akan penulis angkat

dan jugaa peraturan–peraturan hukum. Selajutnya penulis akan menarik

kesimpulan dengan cara kuantitatif, yaitu Analisis    yang menggunakan angka-
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angka dan perhitungan dengan metode statistik untuk menguji kebenaran hipotesis

penelitian yang telah diajukan   sebelumnya.


