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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai  salah  satu  faktor penting  bagi  kehidupan  tentu  kita tidak bisa 

mengabaikan keberadaan tanah,  dimana  Negara  Indonesia merupakan  negara  

agraris  dengan wilayah  yang  sangat  luas.  Seiring dengan  semakin  pentingnya  

fungsi tanah  bagi  kehidupan  dan  adanya hubungan  yang  erat  tersebut 

membuat  manusia  berlomba-lomba untuk  menguasai  dan  memiliki bidang  

tanah  yang  diinginkan karena  nilai  ekonomis  bagi  segala aspek  kehidupan.  

Sehingga  tidak jarang  tanah  sering  menjadi  bahan sengketa,  terutama  dalam  

hal  hak kepemilikan. Kenyataan  ini  menunjukkan bahwa kedudukan dan 

peranan hak atas  tanah  dalam  masyarakat Indonesia sangatlah penting. Karena 

pentingnya kedudukan dan peranan tanah  maka  sering  menimbulkan masalah.   

Untuk  menciptakan kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat  seperti  yang  

diinginkan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanahkan  dalam  pasal  33  

ayat  3 Undang-Undang  Dasar  1945  yang berbunyi  Bumi,  air  dan  kekayaan 

alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  

untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sebelum berlakunya undang undang yang mengatur tentang ke agrariaan di 

indonesia, hukum tanah yang berlaku di indonesia bersumber pada hukum adat 

dan hukum agraria barat. Bentuk transaksi akan tanah sudah dikenal lama, 

umumnya melalui jual beli hak atas tanah. 
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Menurut hukum adat jual beli hak atas tanah bukan merupakan perjanjian 

dimana yang dimaksudkan dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) , melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa 

penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-

lamanya, pada saat itu pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. 

Dengan dilakukannya jual beli tersebut maka hak milik atas tanah itu beralih 

kepada pembeli. Menurut hukum pembeli telah menjadi pemilik baru. Harga 

tanah yang di bayar bisa dianggap telah di bayar penuh. 

Jual beli hak atas tanah menurut Hukum Adat bersifat apa yang di sebut 

“contoh” atau “tunai”. Pembayaran harga dan penyerahan haknya di lakukan pada 

saat yang bersamaan
1
. 

Pada saat itu jual beli tersebut menurut hukum telah selesai.Sisa harganya 

yang menurut kenyataannya belum dibayar di anggap sebagai utang pembeli pada 

bekas pemilik, atas dasar perjanjian utang piutang yang di anggap terjadi antara 

pembeli dan bekas pemilik segera setelah jual beli tanah tersebut di lakukan. 

Perjanjian utang piutang itu tidak ada hubungan hukumnya dengan jual beli hak 

atas tanah.berarti bahwa jika kemudian pembeli tidak membayar sisa harganya, 

maka bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatalan jual beli.Penyelesaian 

pembayaran sisa harga tersebut harus dilakukan menurut hukum perjanjian utang 

piutang
2
. 
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Dalam Hukum Adat “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang 

merupakan apa yang disebut “perjanjian obligatoir” seperti dalam KUHPerdata 

yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Jual 

beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak 

dengan pembayaran tunai. Artinya harga yang di setujui bersama di bayar penuh 

pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan
3
. 

Biasanya jual beli tanah itu dilakukan Kepala Adat(Desa),tetapi dalam 

kedudukannya sebagai kepala adat(Desa) menanggung, bahwa jual beli tersebut 

tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan dilakukannya dimuka kepala Adat 

jual beli itu menjadi “terang” bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Pembeli 

mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang 

baru dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika dikemudian hari ada 

gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah
4
. 

Menurut hukum adat untuk sahnya perjanjian itu disyaratkan adanya apa 

yang disebut “panjer”.Panjer dapat berupa uang atau benda yang oleh calon 

pembeli diserahkan kepada pemilik tanahnya.Perjanjian akan jual beli itu tidak 

termasuk Hukum Agraria atau Hukum Tanah, melainkan termasuk hukum 

perjanjian atau hukum perutangan.Jika pihak-pihak yang bersangkutan tunduk 

pada hukum adat maka hukum yang berlaku terhadap perjanjian itu adalah hukum 

adat. Jika pihak-pihak yang besangkutan tunduk pada Hukum Barat maka yang 

berlaku adalah Hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHP perdata. Tetapi 

perjanjian itu bukan perjanjian jual beli yang dimaksudkan dalam pasal 1457. Jika 
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pihak pemilik dan calon pembeli tunduk pada hukum yang berlainan,maka hukum 

antara golonganlah yang akan menunjukkan hukum manakah yang berlaku
5
. 

Pengertian jual beli menurut  KUHPerdata dan pengertian jual beli dalam 

hukum adat sangat jauh perbedaannya. Walaupun sama-sama menggunakan 

istilah hukum adat. 

Hukum adat lebih menitik beratkan pada pada perbuatan serah terima 

sedangkan dalam hukum barat (KUHPerdata) lebih menitikberatkan pada 

perjanjian dimana para pihak mengikatkan diri. 

Pengertian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda 

dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan
6
. 

Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak 

pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan 

sesuai dengan bunyi pasal 1458 : “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua 

belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang 

kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, 

maupun harganya belum dibayar
7
. 

Namun hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si 

pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 

616 KUHPerdata (pasal 1459 KUHPerdata) yaitu penyerahan benda bergerak 

terkecuali benda yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas 
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benda itu atau atas nama pemilik dengan penyerahkan kunci-kunci dari bangunan, 

dalam mana kebendaan itu berada, penyerahan tersebut harus dibuatkan akta 

autentik
8
. 

Dalam pasal 1458 KUHPerdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah 

suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada 

dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan 

penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk 

tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian
9
. 

Menurut pasal 1457 KUHPerdata merumuska jual beli sebagai : “suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan” menunjukkan bahwa suatu perbuatan jual beli adalah merupakan pula 

suatu perjanjian yang bertimbal balik
10

.  

Setelah regulasi yang bersumber dari hukum adat berlangsung lama mengenai 

permasalahan  yang  berkaitan dengan  penggunaan,  pemilikan, penguasaaan dan 

peralihan hak atas tanah  memerlukan  perhatian  yang khusus  dalam  peraturan 

perundangan, maka pada tanggal 24 September 1960 keluarlah peraturan 

perundang-undangan  tentang pertanahan,  yang  dikenal  dengan Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  atau  yang  

lebih dikenal  dengan  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA).  Dengan tujuan 

untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, karena sebelum 

keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia berlaku dua 
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sistem hukum di bidang pertanahan, yaitu hukum tanah yang berdasarkan  hukum  

adat  (hak ulayat)  dan  hukum  tanah  yang berdasarkan  hukum  barat  yang 

terdapat  dalam  BW  (Burgerlijk Wetboek/Kitab  Undang-Undang Hukum 

Perdata).  

Segala sesuatu yang mengenai tanah, sudah diatur dalam Undang-Undang 

Pokok  Agraria  (Undang-Undang  No.  5 Tahun  1960).  Selanjutnya  Peraturan 

Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  yang  merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari 

Undang-Undang  Pokok  Agraria,  dalam  Pasal  19  menentukan  bahwa  jual-beli 

tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan menurut maksud peraturan tersebut hak 

milik atas tanah juga berpindah pada saat dibuatnya akta dimuka pejabat tersebut. 

Sebagaimana diketahui, KUHPerdata menganut sistem bahwa perjanjian jual-beli 

itu hanya “obligator” saja, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakan hak 

dan kewajiban bertimbal balik antara pihak penjual dan pembeli. 

Sejak diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 yang 

menghapus dualisme hukum tanah di Indonesia, pengertian jual beli tanah tidak 

sama lagi dengan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 dan Pasal 

1458 KUHPerdata. 

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang 

menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya tidak ada 

kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. 

Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja 

untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, 
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tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam UUPA hanya disebutkan 

dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas 

tanah karena jual beli. 

Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa segala hak hak atas tanah yang 

tercantum dalam Pasal 16 undang undang no.5 tahun 1960 tentang undang undang 

pokok agraria, harus di daftarkan sesuai dengan pasal 19 undang undang no.5 

tahun 1960 tentang undang undang pokok agraria yaitu : 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :  

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;  

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;  

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat.  

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara 

dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.  

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa 

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

 

Semua  hak-hak  atas  tanah wajib  didaftarakan  kepada  kantor pendaftaran  

tanah  oleh pemegangnya  untuk  menjamin kepastian hak dan merupakan bukti 

yang  kuat  terhadap  pihak  ketiga. Dalam  hal  ini  pemegang  hak  atas tanah 

akan mendapatkan suatu tanda bukti hak atas tanah yang terkenal dengan sebutan 

Sertipikat Tanah
11

.   

Pendaftaran  tanah  sebagai pembuktian  mengenai  hak kepemilikan  akan  

suatu  bidang tanah  perlu  dilakukan,  sehingga jelas  siapa  pihak  yang  
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  C.S.T.  Kansil.  Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia.  Balai Pustaka. 

Jakarta 1989. h. 321. 
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mempunyai hak penguasaan dan pemilikan akan bidang tanah tersebut. Hal ini 

sesuai dengan  tujuan  dan  fungsi dilakukannya  pendaftaran  tanah sebagaimana  

diatur  dalam  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  

Pendaftaran Tanah  yaitu  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  

perlindungan kepada  pemegang  hak  atas  suatu bidang  tanah,  satuan  rumah  

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan  mudah  dapat  membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  

Pendaftaran  peralihan  hak atas  tanah  perlu  dilakukan  untuk mendapatkan  

kepastian  hukum, sehingga untuk itu perlu dibuatkan akta peralihan hak guna 

memenuhi persyaratan  pendaftaran  tanah.  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang  Pendaftaran  Tanah  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  

tentang  Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah,  harus  dilakukan  

dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini  adalah  Pejabat  Pembuat  Akta 

Tanah  (PPAT),  yang  daerah kerjanya  meliputi  daerah  dimana tanah  tersebut  

akan  dialihkan haknya.  

Sebagaimana  peraturan mengenai suatu peralihan hak, maka perlu  

diperhatikan  tentang  syarat-syarat pembuatan akta peralihan hak tersebut, yakni 

dipenuhinya syarat-syarat  mengenai  peralihan  hak.  

Syarat  dimaksud  bisa  mengenai subjek jual beli ataupun objek jual belinya. 

Namun  seandainya syarat-syarat  tersebut  belum  terpenuhi maka  

penandatanganan  akta  jual beli  belum  bisa  dilakukan  di hadapan  Pejabat  

Pembuat  Akta Tanah (PPAT), hingga terpenuhinya semua syarat kelengkapan.  



9 
 

Pada masa sekarang, dalam praktek kenotariatan proses pengalihan hak atas 

tanah di kantor notaris/PPAT sebelum di lakukan nya Akta Jual Beli (AJB) 

biasanya selalu membuat Ikatan Jual Beli (IJB) terlebih dahulu. Sesuai dengan 

kewenangan notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditetapkan oleh undangundang (Pasal 15 UU No. 02 tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris). 

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT 

maka tugas PPAT adalah berkaitan dengan proses pendaftaran tanah, yakni 

membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data, pendaftaran tanah sebagai akibat 

oleh perbuatan hukum tersebut, perbuatan Hukum yang dimaksud disini sudah 

ditentukan secara limitatif yakni berupa Jual beli, Tukar menukar, Hibah, 

Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), Pembagian hak bersama, Pemberian 

Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak 

Tanggungan, Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Sedangkan IJB adalah suatu trobosan dalam melakukan jual beli tanah yang 

dilakukan secara tidak tunai, yaitu suatu bentuk perjanjian pendahuluan dalam 
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melakukan jual beli tanah, meskipun isinya sudah mengatur tentang jual beli tanah 

namun baru sebatas pengikatan jual beli saja, tidak menyebabkan beralihnya 

kepemilikan tanah tersebut. 

Oleh karena bentuknya berupa perjanjian dan bukan merupakan bukti 

perlihan hak milik atas suatu tanah atan Satuan rumah Susun, maka wewenang 

pembuatannya bukan pada PPAT tetapi kepada Notaris. 

Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian 

yang diangkat dan dibuat dari konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang merupakan kesepakatan parapihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat 

berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para 

pihak yang membuatnya sebagai bentuk dari perjanjian tak bernama yang di 

dasarkan oleh lex mercatoria atau hukum kebiasaan. 

Pengikatan jual beli menurut R. Subekti adalah “perjanjian antar parapihak 

penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya 

unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah 

sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinya pelunasan 

harga”, dan menurut Herlien Budiono, Ikatan Jual Beli (IJB) adalah perjanjian 

bantuan yang berfungsi sebagai perjanjianpendahuluan yang bentuknya bebas. 

Dari pendapat kedua sarjana ini dapat diambil kesimpulan bahwa Ikatan Jual Beli 

(IJB)  adalah suatu perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum perjanjian pokok 

atau perjanjian utamanya dilaksanakan. 
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Perjanjian ini pada mulanya muncul akibat rumitnya pemenuhan atas 

persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan Ikatan Jual Beli (IJB) 

di hadapan notaris, utamanya praktik jual beli tanah atau jual beli rumah. Maka 

mengingat asas kebebasan berkontrak dari buku III BW yang membebaskan 

subjek hukum untuk seluas-luasnya mengadakan perjanjian yang isi dan 

bentuknya merupakan kesepakatan para pihak yang menyusunnya, selama tidak 

melanggar peraturan perundang-undangan ketertiban umum dan kesusilaan para 

pihak yangberkepentingan ini kemudian membentuk suatu perjanjian yang kini 

kita kenal sebagai perjanjianpengikatan jual beli. Karena perjanjian ini lahir 

karena kebutuhan dan tidak diatur tegas dalam bentuk peraturan perundang-

undangan maka Ikatan Jual Beli (IJB) ini tidak memilikibentuk tertentu. Sejalan 

dengan pendapat Herlien Budiono bahwa Ikatan Jual Beli (IJB)  adalah perjanjian 

bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya 

bebas.Akan tetapi dalam dalam praktik sehari-hari biasanya oleh para pihak 

perjanjian ini dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris 

sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memberikan 

kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya. 

 Dalam praktiknya di masyarakat Ikatan Jual Beli (IJB)  biasanya dipilih oleh 

para pihak yang mengikatkan diri kepadanya karena : 

a. Harga yang telah disepakati untuk pembayaran belum dibayar lunas oleh 

pembeli ataupembayaran dilakukan secara angsuran. 
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b. Penjual membutuhkan uang hasil penjualan untuk keperluan mendesak dan 

tidak dapatmenunggu proses balik nama menjadi atas nama pembeli 

selesai. 

c. Permohonan sertipikat tanah atas nama pembeli sedang diproses di Badan 

PertanahanNasional tetapi pembeli tersebut memiliki kebutuhan yang 

mendesak sehingga terpaksamenjual tanah tersebut tanpa menunggu 

sertipikat tanahnya selesai. 

Adapun, pelaksanaan atas penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) akan 

dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ikatan Jual Beli (IJB). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, 

penandatanganan AJB atas tanah dan bangunan rumah harus ditandatangani oleh 

penjual dan pembeli di hadapan PPAT, dalam hal telah dipenuhi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Bangunan rumah telah selesai dibangun dan siap dihuni; 

b. Pembeli telah membayar lunas seluruh harga tanah dan bangunan rumah, 

beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu; dan 

c. Proses permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudah selesai diproses, 

dan sertifikat Hak Guna Bangunan terdaftar atas nama penjual. 

 

Dalam Ikatan Jual Beli (IJB)  biasanya dimasukkan beberapa klausul 

sebagaimana perjanjian jual beli berlaku seperti harga, tempo pembayaran, dan 

lain-lain. IJB pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan bagi para pihak yang 
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akan melakukan transaksi jual beli tanah, Ikatan Jual Beli (IJB)  merupakan salah 

satu kekuatan hukum sekaligus jaminan hukum pada saat membeli tanah/rumah 

Ikatan Jual Beli (IJB) diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Nomor 9 Tahun 1995, yang secara garis besar berisikan : 

1. Pihak yang melakukan kesepakatan. 

2. Kewajiban bagi penjual. 

3. Uraian obyek pengikatan jual – beli. 

4. Jaminan penjual. 

5. Waktu serah terima bangunan. 

6. Pemeliharaan bangunan. 

7. Penggunaan bangunan. 

8. Pengalihan hak.  

9. Pembatalan pengikatan. 

10. Penyelesaian Perselisihan. 

Dalam pembuatan IJB ini biasanya di bagi menjadi dua, yaitu IJB lunas 

maupun IJB tidak lunas. IJB lunas di gunakan untuk pihak pembeli yang 

melakukan pembayaran tunai tanpa angsuran kepada obyek tanah yang diperjual 

belikan. Sedangkan IJB tidak lunas di gunakan untuk pembeli yang melakukan 

transaksi jual beli hak atas tanah dengan sistem angsuran. Namun, di IJB lunas ini 

biasanya mencantumkan kuasa-kuasa (blanco volmacht) yang dalam artian luas 

berupa kuasa mutlak yaitu kuasa yang tidak dapat di cabut kembali yang berarti 

tidak mengindahkan pasal 1813 jo pasal 1814 KUHPerdata tentang sebab sebab 

yang mengakhiri pemberian suatu kuasa. 
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Setelah segala syarat di penuhi dalam peralihan hak atas tanah melalui IJB 

yang di buat di hadapan notaris maka di buatlah AJB di hadapan PPAT yang AJB 

sendiri adalah akta otentik yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas tanah 

dan bangunan. Pembuatan AJB sudah diatur sedemikian rupa melalui Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 08 Tahun 2012 Tentang 

Pendaftaran Tanah, sehingga PPAT tinggal mengikuti format-format baku yang 

sudah disediakan. Pembuatan AJB dilakukan setelah seluruh pajak-pajak yang 

timbul karena jual beli sudah dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan 

kewajibannya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah mengajukan 

pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan setempat atau yang lazim dikenal 

dengan istilah balik nama. Dengan selesainya balik nama sertifikat maka hak yang 

melekat pada tanah dan bangunan sudah berpindah dari penjual kepada pembeli. 

Landasan hukum dari pembuatan dan pemberian kuasa ini adalah kebebasan 

berkontrak yang dianut dalam Hukum Perdata, yang pembatasannya diatur dalam 

Pasal 1338 jo Pasal 1320 K.U.H.Perdata.  

Berdasarkan Pasal 1320 K.U.H.Perdata, suatu perjanjian baru sah kalau 

memenuhi  syarat sebagai berikut:  

1.  Sepakat diantara mereka yang membuat perjanjian.  

2.  Kecakapan untuk membuat perjanjian.  

3.  Adanya suatu hal tertentu.  

4.  Adanya suatu sebab yang halal.  
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Sebenarnya di dalam KUHPerdata hanya diterangkan tentang 2 jenis kuasa 

yaitu kuasa umum dan kuasa khusus yang berarti pemberian kuasa mengenai 

hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, artinya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan 

perbuatan yang harus dilakukan seperti hal yang dijabarkan Pasal 1795 KUH-

Perdata.  

Dalam perkembangan selanjutnya, maksud dan tujuan dari pemberian kuasa 

yang diatur dalam Pasal 1795 KUH-Perdata tersebut mengalami pergeseran. 

Adapun pergeseran yang dimaksud, adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam 

Pasal 1796 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa  hanya 

meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, dan Pasal 1797 KUH-Perdata yang 

juga menyebutkan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun 

yang melampaui kuasanya, demikian pula batasan-batasan yang lain yaitu Pasal 

1813 KUH-Perdata mengenai waktu berakhirnya pemberian kuasa dapat 

disimpangi. Dan pergeseran inilah yang disebut oleh lembaga pemberian kuasa 

sebagai kuasa mutlak 

Biasa nya surat kuasa di anggap sebagai kuasa mutlak bila di cantumkan 

klausula bahwa pemberi kuasa akan mengabaikan Pasal 1813 jo Pasal 1814 

KUHPerdata tentang syarat syarat yang mengakhiri kuasa. Bila di tilik lebih 

dalam mengapa sebuah perjanjian bisa mengabaikan isi dalam sebuah Undang-

undang khususnya Pasal 1813 jo Pasal 1814 KUHPerdata, dikarenakan hukum 

perdata memiliki prinsip sebagai hukum pelengkap atau aanvullen recht yang 
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berarti kembali kepada asas hukum pacta sunt servanda, asas konsesualisme dan 

asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata. 

Dalam pasal 1813 KUHPerdata dan pasal 1814 dijelaskan hal hal yang 

menyebabkan berakhirnya kuasa yaitu : 

1. dengan penarikan kembali kuasa   penerima   kuasa;    

2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;. 

3. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi 

kuasa maupun penerima kuasa;. 

4. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima 

kuasa.  

 

Dikarenakan kuasa mutlak mengabaikan kedua pasal diatas, maka syarat 

berakhir nya kuasa tidak berlaku dalam kuasa mutlak. Sehingga kuasa mutlak 

akan berlaku selamanya.  

Penggunaan kuasa mutlak pun sebelumnya sudah di larang penggunaan nya 

yang biasanya kuasa mutlak digunakan sebagai perbuatan 

memindahkan/mengalihkan hak atas yanah secara terselubung,yaitu suatu 

transaksi yang pada hakekatnya merupakan suatu pemindahan/pengalihan hak atas 

tanah, akan tetapi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang 

di atur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang 

pendaftaran tanah. Dan sebagai peraturan pelaksananya di jelaskan lagi dalam 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1982 Nomor 

14 Tahun 1982 yang antara lain berisi larangan penggunan kuasa mutlak sebagai 

bukti pengalihan hak atas tanah. 

Seperti yang tertulis di bawah ini : 
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Melarang Pejabat yang berwenang untuk membuat/menguatkan pembuatan 

Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas 

tanah. 

 

Namun sejalan dengan lamanya Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 

tentang pendaftaran tanah berlaku maka ketentuan hukum untuk dasar 

pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk 

terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih 

memuaskan. Maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada 

pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang 

pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan 

yang mengatur pendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak 

peraturan perundang-undangan. 

Perlu diingat tentang larangan yang dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 1982, bahwa Notaris dan PPAT dilarang memberi kuasa 

mutlak dalam transaksi jual beli tanah. Pemilik tanah dilarang memberi kuasa 

mutlak kepada kuasa untuk menjual tanah miliknya. Alasan larangan itu 

dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/Pdt/1986, tanggal 14 

April 1988, yang menyatakan: “Surat Kuasa Mutlak mengenai jual beli tanah, 

tidak dapat dibenarkan karena dalam praktik sering disalahgunakan untuk 

menyelundupkan jual beli tanah”.  

Maka dalam PP No. 24 tahun 1997 sangat dijelaskan bahwa pelarangan 

penggunaan kuasa mutlak telah dilarang dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : 

PPAT menolak untuk membuat akta jika, untruk membuat akta:  
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Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa  

mutlak yang pada hakekatnya berisikan pernbuatan hukum pemindahan 

hak;atau  

 

Sehingga dalam perkara perdata ini bisa disimpulkan bahwa adanya perikatan 

jual beli dengan surat kuasa mutlak atas obyek jaminan dalam perjanjian 

hutang piutang adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga segala hubungan 

hukum yang terjadi di antara keduanya adalah tidah sah, cacat dan batal demi 

hukum.  

Mengenai permasalahan ini, yang oleh penulis menjadi suatu kendala, 

mengenai Ikatan Jual beli (IJB), dimana perjanjian yang dibuatnya mengandung 

klausul kuasa mutlak,  yang mana apakah tidak bertentangan dengan satu batasan 

yaitu peraturan perundang-undangan bagaimana perjanjian itu dapat mengikat 

kedua belah pihak walaupun telah dinyatakan dengan tegas didalamnya apa-apa 

yang diperjanjikan, yaitu mengenai dan untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menyadari pentingnya 

permasalahan kuasa mutlak dalam IJB hak atas tanah ini untuk di bahas, maka 

penulis tertarik untuk membahasnya lebih rinci lagi dalam skripsi yang berjudul : 

“ANALISA HUKUM TERHADAP KEBERADAAN KLAUSULA KUASA 

MUTLAK DALAM IKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH” (Studi di 

Kantor Notaris/PPAT Ratna Mutia Marhaeni,SH,M.Kn dan Nurhadi,SH 

Kabupaten Lamongan)” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja yang dapat menjadi latar belakang di buatnya IJB dengan kuasa 

mutlak ? 

2. Bagaimana proses pembuatan IJB dengan kuasa mutlak dari latar belakang 

masing masing pihak pembuatnya ? 

3. Hal hal apa saja yang menjadi isi perjanjian dalam IJB dengan kuasa 

mutlak? 

4. Bagaimana proses balik nama HAT dengan Akta jual beli PPAT yang di 

dasarkan pada IJB dengan kuasa mutlak ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa saja yang dapat menjadi latar belakang di buatnya 

IJB dengan kuasa mutlak 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan IJB dengan kuasa mutlak 

dari latar belakang masing masing pihak pembuatnya 

3. Untuk mengetahui hal hal apa saja yang menjadi isi perjanjian dalam IJB 

dengan kuasa mutlak 

4. Untuk mengetahui bagaimana proses balik nama HAT dengan Akta jual 

beli PPAT yang di dasarkan pada IJB dengan kuasa mutlak 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya serta menambah 
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bahan kepustakaan ilmu hukum khusunya tentang Klausula Mutlak dalam 

akta Ikatan Jual Beli 

2. Manfaat praktis 

1). Bagi Penulis 

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang 

penegakan hukum terhadap penggunaan klausula kuasa mutlak dalam 

akta Ikatan Jual Beli Hak atas Tanah. Selain itu juga, sebagai salah satu 

syarat untuk menyandang gelar kesarjanaan S1 (Strata Satu) di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2). Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta penambahan 

pengetahuan bagi masyarakat mengenai keabsahan penggunaan 

klausula kuasa mutlak dalam akta Ikatan Jual Beli Hak atas Tanah.  

3). Bagi Kantor Notaris/PPAT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Notaris/PPAT dalam 

memberikan penjelasan terperinci mengenai penggunaan klausula 

kuasa mutlak dalam akta Ikatan Jual Beli Hak atas Tanah kepada 

klien. 

4).  Manfaat Akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi  

mereka yang ingin mendalami masalah Ikatan Jual Beli dengan 

pemberian klausula mutlak. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kantor notaris/PPAT serta 

BPN kabupaten lamongan mengenai penggunaan pencantuman kuasa mutlak 

dalam akta yang dibuat oleh notaris sebagai proses awal sebelum pembuatan 

AJB oleh PPAT. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data valid yang berhubungan dengan penulisan 

skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis sosiologis, dikarenakan selain 

menekankan pada hukum dalam kekuatan (law in the book) juga 

menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat 

yang penulis temukan terjadinya kesenjangan antara das 

solen dengan das sein
12

. Dimana pendekatan tersebut mengkaji 

kaidah hukum yang ada dengan kehidupan sosial masyarakat. 

Metode pendekatan ini menitik beratkan kepada bagaimana suatu 

kaidah hukum itu dioperasikan atau diterapkan oleh masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari
13

. 

Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan 

terutama Instruksi Mendagri no. 14 tahun 1982, PP No. 24 tahun 

                                                           
12

 Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri”, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1990), hal 34 
13

 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianti Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 51 
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1997,Undang undang No.05 tahun 1960, KUH Perdata serta 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan 

pembuatan dan penggunaan Ikatan Jual Beli dengan kuasa mutlak. 

Pendekatan yuridis pada penelitian ini terdapat pada penelaahan 

permasalahan yang dihubungkan dengan peraturan yang telah ada 

yaitu dalam hal ini Instruksi Mendagri no. 14 tahun 1982 dan PP 

No. 24 tahun 1997 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak 

dalam proses balik nama Hak Atas Tanah. Sedangkan pendekatan 

sosiologisnya yaitu melihat dan mengamati kenyataan di lapangan 

dalam hal ini Notaris/PPAT, Penjual Hak Atas Tanah, Pembeli Hak 

Atas Tanah, developer sebagai para pihak pembuat Ikatan Jual Beli 

dengan kuasa mutlak di Kabupaten Lamongan. 

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data 

adalah beberapa kantor notaris/PPAT di kabupaten lamongan. 

Adapun alasan kenapa melakukan penelitian di kantor 

notaris/PPAT di kabupaten lamongan karena Kabupaten Lamongan  

merupakan  daerah  yang terus  mengalami  perkembangan  setiap  

tahunnya  dilihat  dari sektor yang mendominasi tingkat ekonomi 

masyarakat yaitu sektor pembangunan dan konstruksi, dan sektor 

jasa-jasa. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Lamongan mencapai 7,08% dengan  2  (dua)  sektor  mengalami  

pertumbuhan  melampaui  10%  yaitu  sektor pembangunan dan 
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konstruksi, dan sektor jasa-jasa masing-masing 25,10% dan 

15,37% 
14

. Sehingga pembukaan lahan secara besar besaran di 

perlukan melalui proses pemindahan dan pengalihan hak atas tanah 

di wilayah kabupaten lamongan demi menunjang hal tersebut. Hal 

ini menyebabkan transaksi jual beli tanah di kabupaten lamongan 

meningkat. Terjadinya pemindahan dan pengalihan hak atas tanah 

tersebut memerlukan pembuatan Ikatan Jual Beli dengan kuasa 

mutlak di kantor notaris sebagai kewenangannya membuat akta 

otentik (Pasal 15 UU No. 02 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris) 

sebagai bentuk kepastian hukum bagi pihak yang menunggu proses 

tersebut dalam waktu yang lama. Dengan penggunaan kuasa 

mutlak tersebut, meningkatkan resiko terjadinya wanprestasi akibat 

pemberian kuasa mutlak sebagai satu kesatuan dari Ikatan Jual Beli 

bagi para pihak.  

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat dan lain – lain yang diperoleh dari sumber 

yang utama/pertama. 15  Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan responden dan dokumen-dokumen dilokasi 

penelitian. 

                                                           
       

14
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Laporan PRDB 2015 sektor unggulan 

kabupaten lamongan, http://lamongankab.bps.go.id/2015, diakses pada tanggal 5 april 2016 

       
15

 Fakultas Hukum UMM, 2012, Pedoman Penilisan Hukum, hal 18 

http://lamongankab.bps.go.id/2015
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Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kantor 

notaris/PPAT di Kabupaten lamongan, sumber daya primer pada 

penelitian ini adalah wawancara dengan notaris/PPAT yaitu ibu 

Ratna Mutia Marhaeni,SH.,M.Kn serta notaris/PPAT bapak 

Nurhadi,SH. 

Dan melalui studi dokumen serta peraturan perundang-undangan, 

seperti contoh Ikatan Jual Beli, Sertifikat Pemecahan Tanah sampai 

Akta Jual Beli yang mana semuanya diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data yang sudah 

terdokumenkan dalam bahan-bahan hukum. Data Sekunder ini 

berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan 

Hukum Tersier.
16

 

Bahan Hukum Primer, meliputi: 

a) Kaedah Dasar (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945); yaitu : Undang-Undang  Dasar  1945 periode kedua 

(5 Juli 1959 s/d amandemen) dengan Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 berdasarkan Keppres No.150 Tahun 1959 dimuat 

dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75 meliputi 

                                                           
16

 Zainiddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar grafika, jakarta, 2013 hal 54 
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Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya bersama-

sama dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

c. Peraturan Perundang-undangan yaitu :  

 

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  

Pokok-Pokok  Agraria   

c) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  

Pendaftaran Tanah   

d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  tentang  

Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah 

e) Undang-undang No. 02 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 

08 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah 

g) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 6 

Maret 1982 Nomor 14 Tahun 1982 yang antara lain berisi 

larangan penggunan kuasa mutlak sebagai bukti pengalihan hak 

atas tanah. 

h) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli 

Rumah 

c. Hukum yang tidak tertulis (Hukum Adat); 

d. Yurisprudensi 

e. Traktat. 
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Bahan Hukum Sekunder, meliputi: 

a. Hasil-hasil penelitian terdahulu; yaitu :  

 

a) Tesis Hukum, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan PPJB 

b) Tesis Hukum, Tinjauan Yuridis Dalam Penyalahgunaan 

Kuasa 

c) Skripsi Hukum, Kedudukan Kuasa Menjual Atas AJB Yang 

Lunas 

b. Pendapat para pakar, karya tulis hukum yang termuat dalam 

media massa; 

c. Buku-buku/literatur hukum (text book), jurnal-jurnal hukum. 

Bahan Hukum Tersier, meliputi: 

a. Kamus Hukum; 

b. Ensiklopedia. 

a) Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual 

Yang Dibuat Oleh Notaris  

b) Tinjauan Yuridis Kuasa Mutlak Dalam Pembuatan 

Aktanotaris Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia  

c) Urgency Binding Sale Agreement Deed Of Land That Made 

By Notary  

d) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap 

Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak 

Sudjatmiko  
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4. Tehnik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Tehnik Pengumpulan Data Primer 

a. Interview (wawancara) yaitu salah satu teknik yang sering 

dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum 

empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan 

bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan 

dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

permasalahan penelitian kepada responden maupun 

informan
17

. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab 

langsung pada pihak-pihak terkait yakni: 

1) Notaris/PPAT di kabupaten lamongan Ibu Ratna Mutia 

Marhaeni,SH.,M.Kn. tentang proses pembuatan IJB 

dengan kuasa mutlak dari latar belakang pihak 

pembuatnya, klausula klausula apa yang di cantumkan 

dalam IJB dengan kuasa mutlak, bagaimana proses balik 

nama Hak Atas Tanah dengan AJB PPAT yang di 

dasarkan pada IJB dengan kuasa mutlak. 

                                                           
17   Fakultas hukum universitas panji sakti, buku pedoman penulisan skripsi, 

http://www.fakultashukum-universitaspanjisakti.com. diakses pada tanggal 5 april 2015 
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2) Notaris/PPAT di kabupaten lamongan Bapak 

Nurhadi,SH. Tentang proses pembuatan IJB dengan 

kuasa mutlak dari latar belakang pihak pembuatnya, 

klausula klausula apa yang di cantumkan dalam IJB 

dengan kuasa mutlak, bagaimana proses balik nama Hak 

Atas Tanah dengan AJB PPAT yang di dasarkan pada 

IJB dengan kuasa mutlak. 

Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara 

bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang 

menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan 

dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam 

proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan 

pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan 

yang diteliti.18  

B. Tehnik Pengumpulan Data Sekunder 

1) Studi pustaka  

    Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan 

data tidak langsung dilakukan dan ditunjukan pada subjek 

penalitian, dalam hal – hal data diperoleh dari literatur – 

literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan 

terkait permasalahan yaitu Instruksi Mendagri no. 14 tahun 
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 Ronny Haninjto Soemitro, 1999, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, Halaman 57. 
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1982, PP No. 24 tahun 1997,Undang undang No.05 tahun 

1960, KUH Perdata 

2) Dokumentasi 

    Merupakan pengumpulan data – data yang dimiliki oleh 

kantor notaris/PPAT Ratna Mutia Marhaeni,SH.,M.Kn dan 

Nurhadi,SH di kabupaten lamongan yang berkaitan dengan 

proses penelitian yaitu di dalam IJB,AJB, dan juga sertifikat 

pemecahan. 

3) Penelusuran internet atau studi website 

    Merupakan dalam penelitian ini penulis menelusuri bahan – 

bahan atau literatur yang menunjang dari internet terkait 

permasalahan yang diangkat. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Sumber Data Primer 

Wawancara dengan notaris/PPAT yaitu ibu Ratna Mutia 

Marhaeni,SH.,M.Kn serta notaris/PPAT bapak Nurhadi,SH. Dan 

melalui studi dokumen serta peraturan perundang-undangan, 

seperti contoh Ikatan Jual Beli, Sertifikat Pemecahan Tanah sampai 

Akta Jual Beli yang mana semuanya diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian dan peraturan perundang-undangan yaitu Instruksi 

Mendagri no. 14 tahun 1982, PP No. 24 tahun 1997,Undang 

undang No.05 tahun 1960, KUH Perdata serta peraturan 
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perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pembuatan 

dan penggunaan Ikatan Jual Beli dengan kuasa mutlak.  

Dalam hal ini, data yang telah di peroleh dari sumber data di atas 

adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah 

menjadi angka-angka dan pengumpulan data menggunakan 

pedoman wawancara dan observasi sehingga akan dianalisis secara 

analisis deskriptif kualitatif. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian 

kepustakaan dan Instruksi Mendagri no. 14 tahun 1982, PP No. 24 

tahun 1997,Undang undang No.05 tahun 1960, KUH Perdata serta 

jurnal hukum, karya ilmiah, artikel resmi dan studi website atau 

penulusuran internet yang terkait dengan permasalahan.  

Dalam hal ini, data yang telah di peroleh dari sumber data di atas 

adalah kualitatif. Merupakan data yang bersifat deskripsi, kata-kata 

bukan angka. Bersumber dari sumber dasar hukum yang tepat. 

Fenomena yang nampak ditanyakan, dikejar, dan dikembangkan 

lewat wawancara mendalam lewat informen lain, wawancara lagi 

pada informen berikutnya sampai mendapatkan suatu tentang objek 

penelitian sehingga akan dianalisis secara Analisis non statistik 

dengan metode Klasifikasi data yaitu data yang telah terkumpul 

selama penelitian kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan 

penelitian, mana yang masuk kepada bentuk-bentuk pembinaan , 
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hambatan-hambatan dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan.
19

 

 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam  bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang 

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian 

dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman 

terhadap isi penelitian ini secara garis besar. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi 

dan uaraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan 

kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum. 

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta pemaparan 

hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

berdasarkan pada teori dan kajian pustaka. 

BAB IV PENUTUP 

                                                           
       

19
 Ronny Haninjto Soemitro, 1999, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, Halaman 60 
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Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penulisan, serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




