
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkenaan dengan

pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan

lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar langsung maupun tidak

langsung.

Abdul Hamid S. Attamimi, menegaskan pendapatnya bahwa kewenangan pembentukan

peraturan kebijakan bersumber dari kewenangan mengatur (verordnungs) yang dimiliki oleh

pemerintah. Kewenangan mengatur yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri termasuk dalam

aspek kewenangan pemerintah yang bersifat formal.

Kewenangan formal pemerintah mencakup kewenangan mengatur meliputi dua macam aspek

berikut :

1. Pemerintah berwenang melakukan pengaturan dengan membentuk peraturan perundang-
undangan berdasarkan kewenangan legislatif pemerintah. Contoh : peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan sebagainya.

2. Pemerintah berwenang melakukan pengaturan dengan membentuk peraturan kebijakan
berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersumber dari kewenangan eksekutif. Contoh :
peraturan pedoman, pengumuman, surat edaran, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan
sebagainya.

Kebijakan dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintah. Eksistensi kebijakan merupakan konsekuensi atas negara hukum yang

membebankan tugas kepada pemerintah yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.



Tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat diselenggarakan jika pemerintah diberi kebebasan

untuk mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi faktual.

Dengan demikian peraturan kebijakan adalah merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas

yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya

dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).

Abdul Hamid S. Attamimi, mengemukakan bahwa peraturan kebijakan kerap tampil dalam

bentuk dan format lain, seperti nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,

pengumuman, dan sebagainya, bahkan juga tampil dalam petunjuk lisan (kepada bawahan) yang

memang tidak mempunyai bentuk dan format.

B. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara

terus-menerus berkesinambungan, pembukaan, 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 dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Hal

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari pendaftaran tanah untuk pertama kali

dan pemeliharaan data.

Adapun Kegiatan pada proses pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;



b. pembuktian hak dan pembukuannya;

c. penerbitan sertifikat;

d. penyajian data fisik dan data yuridis;

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Sedangkan Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 terdiri dari pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah

secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah secara sistematik

didasarkan pada rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh

Menteri. Pendaftaran Tanah secara sporadik  berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah secara

sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Penunjukan wilayah pendaftaran tanah secara sporadik serta persiapan kegiatannya diatur

dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2002 dan  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Pasal 1 ayat (96) Peraturan

Pemerintah Nomor 346 Tahun 2002 tentang Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku Pada BPN, menyatakan bahwa Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 1 (satu) atau beberapa objek pendaftaran tanah

dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa, kelurahan secara individual atau massal.



Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi 3 (tiga) bidang, dalam Pasal 1 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

1) Bidang fisik.

2) Bidang yuridis.

3) Penerbitan dokumen tanda bukti hak.

Kegiatan di bidang fisik mengenai tanah yaitu untuk memperoleh data tentang letak,

batas-batas serta luasnya, bangunan-bangunan dan atau tanaman-tanaman penting yang ada di

atasnya. Untuk kegiatan yang demikian ini yang telah menghasilkan peta pendaftaran yang

sudah diukur maka dibuatkan surat ukur. Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik,

dilakukan kegiatan dengan pengukuran dan pemetaan. Sedangkan kegiatan bidang yuridis

bertujuan untuk memperoleh status hukum objek pendaftaran, pemegang haknya dan ada atau

tidak ada hak pihak lain yang membebaninya disebut kegiatan pembuktian hak yang berupa

dokumen dan lain-lainnya.

Adapun kegiatan pembuktian hak meliputi:

1) Pembuktian hak baru.

2) Pembuktian hak lama.

3) Pembukuan hak.

Pembuktian hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pembuktian hak-hak lama yaitu

terutama hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada Pokok Agraria

waktu Undang-Undang Pokok Agraria mulai berlaku dan pemberian hak-hak baru atau yang

diciptakan sejak mulai berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria yang belum didaftar menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pembagian kegiatan pembuktian tersebut



dimaksudkan untuk membedakan antara pembuktian hak baru yang dilakukan terhadap tanah

negara dan pembuktian hak lama untuk tanah hak adat termasuk tanah milik adat.

Pembuktian hak baru berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa :

Untuk keperluan pendaftaran hak :
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang pemberikan hak yang
bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal
dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada
penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai
atas tanah hak milik;

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang
berwenang;

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Sedangkan pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama
dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak,
pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan
fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-
turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluanpendahulunya, dengan syarat:
a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang

bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang
dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan
yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.



Sesuai isi Pasal 24 ayat (1) tersebut, bahwa bukti tertulis yang dimaksud dengan bukti

kepemilikan atas tanah pemegang hak pada waktu berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria.

Kemudian di dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

disebutkan bahwa penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut

dan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang

berhak atas tanah, maka pembukuan hak dapat dilakukan oleh Pejabat Pendaftaran Tanah,

dengan syarat terhadap penguasaan fisik bidang tanah tersebut tidak dipermasalahkan oleh

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Selanjutnya diatur lebih jelas dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 bahwa permohonan harus disertai dokumen asli untuk pembuktian hak

baru dan Pasal 76 untuk pembuktian hak lama. Dalam kegiatan Pembuktian hak dan pembukuan

hak dimana sebelum hak atas tanah tersebut dibukukan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya

hak tersebut dan siapa pemiliknya. Berdasarkan pendaftaran tanah untuk pertama kali pembuatan

sertifikat diproses melalui pendaftaran konversi/pengakuan hak untuk tanah milik adat dan

pemberian hak untuk tanah negara.

C. Pemindahan Hak

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan

hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan dialihkannya suatu hak, maka dengan

dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan

oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian



pemindahannya hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan

perjanjian peralihan hak atas tanah.

Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan

hukum antara lain:

a. Jual beli

b. Tukar menukar

c. Hibah

d. Pemasukan dalam perusahaan

e. Pembagian hak bersama

f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik

g. Pemberian hak tanggungan

h. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan

Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, antara kedua pihak terlebih dahulu melakukan

perjanjian atau kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dialihkan haknya tersebut. Tetapi

jika diteliti lebih lanjut, maka jual beli yang dilakukan menurut Hukum Adat bukanlah suatu

“perjanjian” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan KUHPerdata, melainkan suatu

perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan oleh penjual

kepada pembeli, dan bersamaan dengan itu penjual menyerahkan harganya kepada pembeli.

Jadi antara pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan, dan sejak

saat itu pula hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah. Berbeda halnya dengan sistem

Hukum Barat, dimana hak milik atas tanahnya tidak dapat langsung berpindah kepada sipembeli



selama penyerahan yuridisnya belum dilakukan, karena antara perjanjian jual beli dengan

penyerahan yuridisnya (balik nama) dipisahkan secara tegas, jadi misalnya suatu penyetoran

sejumlah uang dibank untuk sipenjual belum berarti tanah yang dijual itu otomatis menjadi milik

sipembeli.Tetapi sipembeli masih harus melakukan suatu perbuatan hukum lagi yaitu balik nama

untuk dikukuhkan sebagai pemilik tanah yang baru.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu mengenai subyek dan

obyek jual beli tanah. Mengenai subyek jual beli tanah adalah para pihak yang bertindak sebagai

penjual dan pembeli, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah calon penjual harus berhak

menjual yaitu pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu milik perorangan atau

keluarga. Sedangkan mengenai obyek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual.

Didalam jual beli tanah, tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya dapat secara sah

menguasai dan mempergunakan tanah, tetapi secara hukum yang dibeli atau dijual bukan

tanahnya tetapi hak atas tanahnya.

Dalam subyek jual beli tanah, ada 4 syarat mengenai sahnya suatu perjanjian jual beli hak

atas tanah, yaitu:

a. Syarat sepakat yang mengikat dirinya

Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian

jual beli yang mutlak dibuatkan sustu perjanjian tertulis berupa akta yang harus dibuat dan

dihadapan Pejabat khusus yaitu PPAT/PPATS.

b. syarat cakap



Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian jual beli hak

atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak yang sudah memenuhi syarat dewasa

menurut hukum, sehat pikiran dan tidak berada dibawah pengampuan.

c. syarat hal tertentu

Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, baik itu

mengenai luas tanah, letaknya, sertipikat, hak yang melekat demi mengelakkan kemulut

hukum dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terulan dengan jelas.

d. Syarat sebab yang hal

Didalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu harus jelas dan

berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

D. Jual Beli Tanah

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju

memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang

disebut sebagai harga. (Abdulkadir Muhammad, 1986 : 243)

1. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa

penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya

pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Dengan dilakukannya

jual beli tanah, hak milik atas tanah beralih kepada pembeli.  Sejak itu menurut hukum,

pembeli menjadi pemilik yang baru.  (Effendi Parangin, 1989 : 15)

Menurut Boedi Harsono, (1999 : 28), jual beli tanah menurut hukum adat merupakan

perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran secara terang dan tunai. Terang



berarti, bahwa perbuatan pemindahan hak (jual beli) tersebut harus dilakukan di hadapan

kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya

perbuatan pemindahan hak (jual beli) tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh

umum. Dengan tunai dimaksudkan, bahwa perbuatan pemindahan hak (jual beli) dan

pembayaran harganya dilakukan secara serentak (kontan) atau baru dibayar sebagian. Dalam

hukum adat tidak ada pengertian penyerahan secara yuridis sebagai pemenuhan kewajiban

hukum penjual, karena justru apa yang disebut jual beli tanah itu adalah penyerahan hak atas

tanah yang dijual kepada pembeli dan pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual

harga yang telah disepakati bersama. Maka jual beli tanah menurut pengertian hukum adat ini

pengaturannya termasuk hukum tanah.

Jual beli menurut hukum adat bersifat kontan (tunai), terang dan riil (nyata).

Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu

jual beli tersebut menurut hukum telah selesai. Sekiranya harga tanah menurut kenyataan

belum dibayar penuh, maka menurut hukum dianggap sudah dibayar penuh. Sisa harga yang

menurut kenyataanya belum dibayarkan, dianggap utang pembeli kepada bekas pemilik

(penjual), atas dasar perjanjian utang piutang yang dianggap terjadi antara pembeli dan bekas

pemilik (penjual) segera setelah jual beli tanah tersebut dilakukan. Perjanjian utang piutang

tidak ada hubungan hukumnya dengan jual beli tanah tadi. Ini berarti, jika kemudian pembeli

tidak membayar sisa harganya, maka bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatalan jual beli

dan diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan. Penyelesaian pembayaran sisa harga

tersebut harus dilakukan menurut hukum perjanjian utang piutang. (Effendi Perangin,

1986:16)



Jual beli tanah biasanya dilakukan dihadapan Kepala Desa (Adat), yang tidak hanya

bertindak sebagai saksi akan tetapi dalam kedudukannya sebagai kepala desa (adat)

menanggung bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian

pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat

perlindungan hukum jika kelak dikemudian hari terjadi sengketa terhadapnya dari pihak yang

menganggap jual beli tersebut tidak sah. (Effendi Perangin, 1986 : 16)

Sehubungan dengan jual beli yang obyeknya berupa tanah, maka jual beli tanah telah

terjadi pada saat telah tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli. Berdasarkan

prinsip-prinsip hukum adat, yakni jual beli merupakan perbuatan  yang dilakukan secara

tunai, terang dan nyata, maka pembayaran atas sebidang tanah dengan sejumlah harga

tertentu, dianggap telah terjadi perjanjian jual beli dan pada waktu itu pula hak atas tanah

tersebut telah beralih kepada pembeli sebagai pemilik tanah yang baru.

Lembaga jual beli tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 3 (tiga) jenis: jual

tahunan, jual gadai, dan jual lepas. Jual beli yang dijelaskan di atas adalah jual-lepas. Dari

ketiga pranata jual beli tersebut terlihat bahwa jual lepas hanya akan dilakukan jika jual

tahunan dan jual gadai tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup si empunya

tanah.

Jual beli dalam masyarakat hukum adat tidak didaftar karena masyarakat masih

sedikit. Tiap orang masih saling mengenal satu dengan yang lain dan perbuatan jual beli tanah

tidak dilakukan setiap hari. Tegasnya, Kepala Desa/Adat masih mengetahui secara persis

perihal letak, kepemilikan tanah dan peralihan tanah dari para anggota masyarakat

desa/adatnya.

2.  Jual Beli Tanah Menurut Hukum Barat



Menurut hukum barat, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan diri (artinya berjanji) untuk menyerahkan suatu benda  dan pihak yang lain

untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata, 1999 : 366).

Lebih lanjut di dalam Pasal 1458 KUH Perdata dinyatakan bahwa "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”.

Hak Milik atas tanah baru beralih kepada pembelinya jika telah terjadi penyerahan

yuridis (juridische levering), yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta di muka dan

oleh Kepala Kantor Perdaftaran Tanah selaku overschrijvings ambtenaar menurut

overschrijvings ordonantie (Effendi Parangin, 1989 : 14)

Pada waktu dilakukan penyerahan yuridis, baik pembeli maupun penjual kedua-

duanya wajib hadir.  Biasanya penjual setelah perjanjian jual beli dilakukan memberi kuasa

kepada pembeli untuk hadir dan melaksanakan penyerahan yuridisnya untuk dan atas nama

penjual, yaitu jika harganya sudah dibayar lunas (Effendi Parangin, 1989 : 15)

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa sahnya perjanjian diperlukan empat

syarat yaitu : 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2)  Kecakapan untuk membuat suatu

perikatan, 3) Suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat pentingnya yaitu pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri artinya telah

terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus tanpa cacat.

Dengan kata lain antara para pihak yang mengadakan jual beli harus mempunyai kemauan

yang bebas atau tidak dalam paksaan, penipuan dan dinyatakan secara tegas.Jadi apa yang

dikehendaki oleh penjual juga dikehendaki oleh pembeli, mereka menghendaki suatu yang



sama secara timbal balik, dimana si penjual mengharapkan sejumlah uang, sedangkan si

pembeli mengharapkan tanah atau barang yang lain (Subekti, 1985 : 17). Kedua, kecakapan

untuk membuat suatu perikatan  menurut Subekti, (1979 : 17) adalah Orang membuat suatu

perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan

sehat akal pikiran, adalah cakap menurut hukum. Demikian juga dalam halnya melakukan jual

beli kedua belah pihak menurut hukum harus cakap (dewasa, tidak dalam pengampuan, sehat

jasmani dan rohani),  serta mampu untuk bertindak sendiri dan tidak dalam tekanan atau

paksaan. Ketiga, suatu hal tertentu artinya dalam perjanjian jual beli barang (tanah) yang

diperjanjikan harus jelas tentang letak tanah , luas dan batas-batasnya. Keempat, suatu sebab

yang halal menurut Subekti, (1979 : 20) adalah tujuan dari perjanjian tersebut atau isi dari

perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli tanah isinya adalah pihak penjual

menghendaki uang dan pihak pembeli menghendaki tanahnya atau barang yang diperjanjikan.

Lebih lanjut di dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian

tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perikatan jual beli tanah pada dasarnya

adalah suatu persetujuan antara pemilik tanah untuk menjual tanahnya kepada pembeli dengan

harga yang telah disepakati.

Agar terjadi perpindahan hak dari penjual kepada pembeli, diperlukan perbuatan

hukum yang lain, yaitu penyerahan yuridis (juridische levering). Selanjutnya, penjual

membuat surat pernyataan menyerahkan haknya kepada pembeli. Akta ini memerlukan

pengakuan oleh seorang notaris. Dengan diserahkannya surat pernyataan tersebut kepada

pembeli, maka ia menjadi pemegang hak yang baru.




