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ABSTRAK 

Kenyataan yang nampak dewasa ini, bahwa pertambahan penduduk yang relatif cepat, 

disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan bertambah 

banyaknya kebutuhan pemanfaatan bidang-bidang tanah, sehingga volume permintaan tanah 

untuk memenuhi keperluan tersebut semakin besar. Keadaan ini menyebabkan perbuatan-

perbuatan hukum pemindahan hak yang harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang 

juga neningkat. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mulai disadarinya kebutuhan 

akan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik untuk pembuktian peristiwa-peristiwa 

penting dalam lalu lintas hubungan hukum. 
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PENDAHULUAN

1. Permasa 1 ahan-. Latar Belakang dan Rumuaannva
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk 

yang terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki sistem 
sosial tersendiri. Salah satu refleksi dari kenyataan ter
sebut, bahwa Indonesia terbagi dalam beberapa lingkaran 
Hukum Adat (Adat-Rechtskring). Hukum Adat merupakan suatu 
hukum yang hidup karena dapat menjelmakan perasaan hukum 
yang nyata dari masyarakat. Masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhannya, melakukan bermacam-macam hubungan hukum dan 
perbuatan hukum, misalnya, dalam jual beli hak atas tanah, 
sewa-menyewa tanah, sawah dan lain-lain. Peristiwa-peris- 
tiwa penting tersebut dibuktikan dengan hadirnya beberapa 
saksi. Akan tetapi untuk membuktikan kebenaran suatu 
peristiwa dengan menggunakan saksi hidup, banyak menimbul- 
kan kesukaran-kesukaran, misalnya, saksi tersebut sudah 
tidak ada lagi atau sudah meninggal, sehingga tidak dapat 
lagi dimintakan kesaksiannya. Dengan adanya hal semacam 
itu mulai disadari dan dirasakan kebutuhan akan suatu alat 
bukti tertulis yang bersifat . otentik untuk pembuktian 
peristiwa-peristiwa penting dalam lalu lintas hukum. Untuk 
itu semakin dibutuhkan jasa dan peranan notaris sebagai 
ahli dalam bidang hukum untuk memberikan bantuan didalam 
pembuatan akta-akta otentik, ataupun memberikan penjelas- 
an-penjelasan yang dibutuhkan.

1
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Berdasarkan definisi otentik yang tei'dapat dalam 

pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dapat diuraikan 

bahwa wewenang utama dari notari s adalah membuat akta-akta 

otentikJi. Selanjutnya menurut pasal 1068 jo. pasal 1870 

B.W., akta-akta otentik tersebut memberikan kepada pihak- 

pihak yang membuatnya suatu pembuktian inutlak. Notaris 

selaku pejabat umum yang diangkat secara sah oleh penguasa 

yang berwenang untuk setiap warganegara, diberikan wewe- 

hang untuk membe-rikan otentisitas kepada tulisan- 

tu1isonnya mengenai perbuaton-perbuatan. perjanjian-per- 

janjian, dan penetapan-penetapan dari orang-orang yang 

menghadap kepadanya.

Dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dikatakan, 

bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian 

dan penetopan. sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain. Apabila hal ini dikaitkan dengan Peraturan 

Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961, tentang Pendaftaran 

Tanah yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermak- 

sud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru 

atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan 

hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan 

suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri Agraria (sekarang disebut Menteri

■̂O.Fl.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, 
cet. HI, Airlangga, Jakarta, 1992, h. 48.
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Dalam Negeri). Pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 terse
but adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu, 
tidak setiap notaris dapat membuat perjanjian-perjanjian 
yang berkaitan dengan hak atas tanah sebagai objek dari 
perjanjian itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 
1961 tersebut, maka notaris tidak lagi berhak membuat 
perjanjian-perjanjian pemindahan hak atas tanah. Wewenang 
itu selanjutnya diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta 
Tanah , yang khusus diangkat oleh Menteri Agraria (seka
rang Menteri Dalam Negeri), dan para Camat yang juga 
diberi wewenang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Notaris pada umumnya juga merangkap jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah sesudah menempuh ujian khusus untuk 
itu. Dengan demikian maka notaris yang berkedudukan seba
gai Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang pula membuat 
akta-akta pemindahan hak atas tanah.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 20 ayat 2 
disebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan 
kepada orang lain . Perkataan "beralih" mengandung arti 
bahwa perpindahan hak itu disebabkan oleh perbuatan hukum 
yang tidak disengaja, misalnya, karena pemiliknya mening- 
gal dunia, jadi peralihan tersebut terjadi karena undang- 
undang yang berarti dengan meninggalnya si pemilik, maka 
ahli warisnya memperoleh hak atas tanah karena pewarisan.

2Haryanto T., Cara Mendapatkan Sertifikat Hak Atas 
Tanah. Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 3.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN NOTARIS DALAM ... NI KETUT RIMA NURDIANA



4

Sedangkan Pengertian dialihkan menunjukkan bahwa hak milik 

dapat berpindah kepada pihak lain karena adanya perbuatan 

hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain 

itu memperoleh hak itu. Pei'alihan hak itu dapat terjadi 

melalui jual beli . .

Da lain perjanjian jual beli tanah hak milik terdapat 

beberapa sisteni hukum perjanjian jual beli tanah hak milik 

yang berlaku di Indonesia sebelum dikeluarkannya Undang- 

Undang Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah, Nomor 10, 

Tahun 1961. Dalam sistem Hukum Adat yang berperan adalah 

Kepala Adat/Kepala Desa, sedangkan dalam perjanjian jual 

beli tanah hak milik menurut Hukum Perdata harus di hada

pan Pejabat Balik Nama. Akan tetapi sejak tahun 1961 

berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 10, tahun 1961, 

perjanjian jual beli tanah hak milik harus dilakukan di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang khusus 

diangkat oleh Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal 

Agraria.

Untuk menjadi seorang.Pejabat Pembuat Akta Tanah , 

seorang notaris haruslah menempuh ujian khusus, dibawah 

pengawasan Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Direk- 

torat Jenderal Agraria^. Jadi pada dasarnya tidak semua 

notaris adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena adanya 

keharusan untuk menempuh ujian khusus dan d.inyatakan 

lulus, barulah dianggap sah sebagai Pejabat Pembuat Akta

'-Puslitbang Badan Pertanahan Nasional dengan Fakul- 
tas Hukum Trisakti, "Penelitian tentang Pejabat Pembuat 
Akta Tanah", Desain Penelitian. Jakarta. 1992, h. 14.
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Tanah. Dasar pengangkatan dan penunjukan notaris sebagai 
Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Menteri 
Agraria, Nomor 10, Tahun 1961.

Jadi, peranan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah adalah sangat penting dan sangat diperlukan serta 
bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan ke- 
pastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 
beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, 
antara lain: .

1. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk 
menjabat sebagai notaris ?

2. Bagaimanakah perkembangan pelaksanaan perjanjian 
jual beli tanah hak milik di Indonesia setelah bei—  

lakunya Undang-Undang Pokok Agraria jo. Peraturan 
Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961?

3. Bagaimanakah peranan notaris dalam kedudukannya 
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 
perjanjian jual beli tanah hak milik di Indonesia?

2. Penjelasan Judul
Skripsi ini berjudul PERANAN NOTARIS DALAM KEDUDUK

ANNYA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERJANJIAN 
JUAL BELI TANAH HAK MILIK DI INDONESIA. Untuk memberikan 
pengertian yang sama dari judul skripsi ini, Saya akan 
memberikan penjelasan dari judul skripsi ini.

1. Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT), yang dimaksud • adalah pejabat
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umum yang berwenang membuat akta otentik dengan hak 
atas tanah sebagai objeknya. yang diangkat oleh 
Menteri Dalam Negeri c.o Direktur Jenderal Agraria.

2. Perjanjian jual beli tanah hak milik, yang dimaksud 
adalah setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan 
hak milik atas tanah yang harus dibuktikan dengan 
suatu akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah.
Dari kedua uraian di atas dapat dijelaskan judul 

skripsi yang dimaksud, adalah peranan pejabat yang berwe
nang dalam membuat akta otentik, sebagai bukti terjadinya 
perbuatan jual beli tanah hak milik antara pemilik tanah 
dan calon pembeli, yang sebelumnya telah dicapai kata 
sepakat mengenai jual beli itu, harganya, tanah yang akan 
dijual dan saat jual beli itu dilaksanakan.

3. Alasan Pemilihan Judul
Kenyataan yang nampak dewasa ini, bahwa pertambahan 

penduduk yang relatif cepat, disertai dengan peningkatan 
kegiatan pembangunan yang mengakibatkan bertambah banyak- 
nya kebutuhan pemanfaatan bidang-bidang tanah, sehingga 
volume permintaan tanah untuk memenuhi keperluan tersebut 
semakin besar. Keadaan ini menyebabkan perbuatan-perbuatan 
hukum pemindahan hak yang harus dilakukan di hadapan 
pejabat yang berwenang juga neningkat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan 
mulai disadarinya kebutuhan akan suatu alat bukti tertulis 
yang bersifat otentik untuk pembuktian peristiwa-peristiwa
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penting dalam lalu lintas hubungan hukum, maka saya ingin 
mengkaji peranan notaris dalam kedudukannya sebagai Peja
bat Pembuat Akta Tanah dalam perjanjian jual beli tanah 
hak milik di Indonesia.

4.Tuiuan Penelitian
Pada dasarnya, penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang arti 
penting peranan notaris dalam kedudukannya sebagai 
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam perjanjian jual 
beli tanah hak milik di Indonesia.

2. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat 
untuk mencapai gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) 
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Metodoloqi
Dalam penulisan skripsi ini, saya mengunakan 

metodologi, sebagai berikut:
a. Pendekatan masalah

Agar dapat memberikan penjelasan terhadap masalah 
yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, saya meng- 
gunakan pendekatan masalah secara kepustakaan dan yuri- 
dis-sosiologis. Kepustakaan berarti mendasarkan pada buku- 
buku atau 1iteratur-1iteratur yang berkaitan dengan pem- 
bahasan yang dimaksud. Yuridis-sosiologis, yaitu, mengkaji 
masalah yang nyata dalam masyarakat mengenai peranan 
notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah dalam perjanjian jual beli tanah hak milik di Indo
nesia dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan
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yang mengaturnya, baik yang terdapat dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya
b. Sumber data

Sumber data yang saya peroleh untuk penulisan 
skripsi ini, berdasarkan :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan 
mengumpulkan bahan-bahan maupun keterangan-kete- 
rangan dari kalangan notaris yang berkedudukan se
bagai Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun instansi 
pemerintah dalam hal ini Kantor Agraria.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan 
menggunakan studi kepustakaan yang meliputi pera
turan perundang-undangan, buku-buku bacaan, maupun 
tulisan-tulisan ilmiah dari para ahli, yang terkait 
dengan materi yang akan dibahas dalam penulisan 
skripsi ini.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data
Adapun prosedur pengumpulan data yang saya lakukan 

adalah pertama-tama dengan memahami teori hukum perjanjian 
jual beli pada umumnya, kemudian perjanjian jual beli 
tanah hak milik pada khususnya dan juga pemahaman mengenai 
notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur- 
literatur. Selain itu saya juga mencari peraturan per
undang-undangan yang mengatur masalah yang berkaitan 
dengan skripsi ini.
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Untuk menunjang penulisan skripsi ini, saya meng
adakan wawancara dengan seorang notaris yang berkedudukan 
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun teknik wawan
cara yang dilakukan adalah teknik wawancara bebas ter- 
pimpin, yaitu, wawancara yang dilakukan dengan terlebih 
dahulu menyiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman 
wawancara yang saya lakukan. Setelah data terkumpul, data 
dikelompokkan ke dalam data primer dan data sekunder. 
Selanjutnya data tersebut diolah untuk analisis data 
selanjutnya. 
d. Analisis data

Data yang telah terkumpul, kemudian disederhanakan 
dan disusun secara sistematis dalam bentuk yang mudah 
dipahami. Analisis data dilakukan dengan Analisis Deskrip- 
tif dan deduktif. Deskriptif maksudnya adalah memaparkan 
permasalahan yang terdapat dalam buku-buku maupun pendapat 
dari para sarjana. Deduktif adalah menerapkan peraturan 
perundang-undangan yang bersifat umum ke dalam perjanjian 
jual beli tanah hak milik yang bersifat khusus. Sehingga 
diharapkan mampu menjawab permasalahan yang akan dibahas.

6. Pertanggunaiawaban Sistematika
Sistematika penulisan terbagi menjadi 5 (lima) bab, 

dimana tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab. 
Permasalahan akan diuraikan pada tiap-tiap bab, yaitu bab
II, III dan bab IV.

Permasalahan yang bersifat umum akan diuraikan 
terlebih dahulu, yaitu, tentang notaris dan perjanjian
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jual beli tanah hak milik. Selanjutnya menguraikan per- 
masalahan yang lebih bersifat khusus, yaitu, peranan 
notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah dalam perjanjian jual beli tanah hak milik di Indo
nesia. Untuk lebih jelasnya, pembahasan dari tiap-tiap 
bab, adalah sebagai berikut:

Pendahuluan diletakkan pada awal bab karena untuk 
mendapatkan hasil pemikiran yang logis, pembahasan harus 
diawali dengan menguraikan latar belakang materi beserta 
beberapa hal yang perlu diketahui lebih awal, sehingga 
diperlukan gambaran yang umum dan menyeluruh serta jelas 
pokok permasalahannya. Dalam bab ini akan diuraikan latar 
belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemi- 
lihan judul, tujuan penulisan, metodologi, dan pertang- 
gungjawaban sistematika dari penulisan skripsi ini.

Ketentuan umum mengenai notaris saya letakkan pada 
bab II dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 
ketentuan-ketentuan notaris sebagai tahapan sebelum me- 
masuki tahapan pembahasan utama. Dalam bab ini akan saya 
bahas mengenai sejarah notariat di Indonesia, syarat- 
syarat dan cara pengangkatan notaris, dan juga mengenai 
fungsi dan tugas notaris.

Perjanjian jual beli tanah hak milik saya tempatkan 
pada bab II, karena salah satu perbuatan yang dapat memin
dahkan hak milik atas tanah kepada pihak lain adalah 
melalui jual beli yang dituangkan dalam perjanjian jual 
beli hak milik atas tanah. Setelah berlakunya Peraturan 
Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961, harus dilakukan di
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hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam hal ini notaris 

yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, jual beli 

hak milik atas tanah berdasarkan dua sistem hukum yang 

berbeda, yaitu, sistem Hukum Adat dan sistem B.W. Setelah 

berlakunya. Undang-Undang Pokok Agraria, tunduk pada sistem 

hukum nasional. Untuk lebih jelasnya pada bab ini akan 

diuraikan jual beli hak milik atas tanah berdasarkan Hukuin 

Adat, B.W., dan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam perjanjian jual 

beli tanah hak milik , saya tempatkan pada bab IV karena 

rnerupakan pokok pembahasan dari skripsi ini. Dalarn hal ini 

poko3< permasalahnya adalah seberapa jauh peranan notaris 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta 

hak milik atas tanah. Dalam bab ini. juga dibahas mengenai 

pengawasan terhadap notaris dan aktanya maupun kemungkinan 

timbulnya sengketa dalam perjanjian jual beli tanah hak 

tn.i 1 ik .

Se.1 anjutnya, bab V rnerupakan bab penutup karena 

rnerupakan kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya dan 

saran-saran yang saya berikan terhadap permasalahan yang 

telah diuraikan pada bab-bab terdahulu.
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Di Indonesia, lembaga notariat sudah dikenal sejak 
Belanda menjajah Indonesia, karena notariat merupakan 
suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di 
tanah airnya sendiri. Lembaga notariat ini terutama diper- 
untukkan bagi mereka yang karena undang-undang maupun 
karena suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang 
berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata, 
yaitu, Burgerlijk Wetboek (B.W.) atau sekarang umumnya 
disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer.). Sejak 
Indonesia mencapai kemerdekaannya, lembaga notariat ini 
secara diam-diam telah diambil oper dan menjadi lembaga 
hukum nasional, oleh karena itu, berlaku untuk semua 
golongan. Juga terhadap mereka yang tunduk kepada Hukum 
Adat, tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada Hukum 
Eropa.

Indonesia telah mempunyai perundang-undangan dibi- 
dang notariat, yaitu, "Peraturan Jabatan Notaris" (Notaris 
Reglement - Stb. 1860 - 3), sampai saat ini berarti telah 
berusia sekitar 123 tahun. Seharusnya, lembaga notariat 
telah dikenal dan meluas sampai ke kota-kota kecil bahkan 
ke desa-desa, tetapi kenyataannya tidak demikian. Keadaan 
ini disebabkan karena beberapa faktor utama yang menyebab- 
kan kurang meluasnya lembaga ini dikenal. Salah satu 
faktor adalah bahwa sebelum Perang Dunia II hampir seluruh

12
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notaris yang ada di Indonesia berkebangsaan Belanda, 
sedangkan jumlah notaris yang berkebangsaan Indonesia 
sangat sedikit. Pada waktu itu lembaga notariat seolah- 
olah dimonopoli oleh orang-orang Belanda. dan pada umumnya 
mereka mempunyai tempat di kota-kota besar. Faktor lain 
adalah bahwa masuknya lembaga notariat di Indonesia, pada 
saat dimana tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat 
masih berpegang teguh pada Hukum Adat dan kaidah—kaidah 
yang sangat ketat. Semuanya itu rnerupakan faktor peng- 
hambat perkembangan dan untuk dikenalnya lembaga notariat
itu dengan cepat dan meluas di kalangan masyarakat Indone-
. 4 sian .

Lembaga notariat ini timbul dari kebutuhan dalam 
pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat 
bukti tertulis mengenai hubungan hukum keperdataan yang 
ada yang terjadi diantara mereka. Singkatnya. lembaga 
notariat sangat bermanfaat dan diperlukan bagi masyarakat 
yang ingin mendapat kepastian hukum.

1. Seiarah Notariat di Indonesia
Sejak jaman dahulu bangsa Mesir dan Yunani telah 

mengenai tulisan karena kepandaiannya akan menulis, dimana 
(konon) sejak abad III sebelum masehi, di Mesir telah 
lahir semacam notariat yang memiliki fungsi sebagai atau 
semacam Marktmeester, yang mengawasi masalah-masalah yang 
menyangkut pelbagai perjanjian di pasai— pasar (market).

4G.H.S. Lumban Tobing, op.cit.. h. 1.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN NOTARIS DALAM ... NI KETUT RIMA NURDIANA



14

Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa notariat 
yang muncui dan berkembang di Eropa Barat (termasuk Belan
da), berasal atau selaras dengan notariat di Mesir Kuno. 
Akan tetapi aturan umum tentang notariat ini baru diumum- 
kan tanggal 21 Maret 1524 oleh Karel V. Notaris di Indone
sia baru muncui dalam permulaan abad XVII. Gabungan peru- 
sahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hin- 
dia Timur (Oost Indie) yang dikenal dengan nama V.O.C 
(Vereenigde Oost Indisce Compagnie) dengan Gubernur Jen- 
deralnya yang bernama Jan Pieterszoon Coen telah mengang- 
kat Melchior Kerchem sebagai notaris yang pertama di 
Jakarta (Jacarta) atau kemudian disebut Batavia (Betawi) 
dengan surat pengangkatan tertanggal 27 Agustus 1620^.

Jadi, notariat di Indonesia, dibawa oleh orang- 
orang Belanda dari Nederland, sedangkan bangsa Belanda dan 
negara-negara Eropa Barat lainnya telah mengimpornya. dari 
negara-negara atau bangsa-bangsa Mesir dan Yunani.

Definisi notaris di Indonesia menurut Pasal 1 
Peraturan Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut:

"Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat 
akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian. dan 
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum 
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 
dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin 
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan mem
berikan grosse, salinan dan kutipannya.semuanya 
sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan 
umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 
pejabat atau orang lain".

ftKomar Andasasmita, Notaris Selavanq Pandana. 
cet.II, Alumni, Bandung, 1983, h. 1.

^G.H.S. Lumban Tobing, op. cit. . h. 31.
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Kedudukan seorang notaris di Indonesia berada di 

bawah Departemen Kehakiman, dengan status pegawai resmi 

(pejabat umum), yang diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah. Pegawai resmi (pejabat umum) yang dimaksud 

adalah sesuai dengan rumusan di dalam pasal 1868 B.W. 

yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik harus dibuat 

oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk iliu di tempal akta dibuatnya. Pegawai-pegawai umum 

yang dimaksud dalam pasal tersebut, tidak lain adalah 

notaris. Dengan demikian kedudukan seorang notaris mempu

nyai kekuatan hukum yang kuat.

Notaris adalah pejabat umum, akan tetapi hal ini 

tidaklah berarti, bahwa notaris adalah pegawai negeri, 

yakni, pegawai yang rnerupakan bagian dari suatu korps 

pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hierar- 

kic, yang digaji oleh pemerintah. Jabatan notaris bukan 

suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya 

dari pemerintah, akan tetapi dari mereka yang meminta 

jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji 

pemerintah. notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa 

mendapat pensiun dari pemerintah7 .

Peraturan tentang notariat yang sekarang masih 

beriaku di Indonesia adalah Peraturan Jabatan Notaris di 

Indonesia (Stb.1860 No.3). Segala ketentuan1dalam Peratur

an Jabatan Notaris itu rnerupakan ketentuan yang mutlak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan itu
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merupakan hukum yang mutlak, hukum yang memaksa dan bukan 
hukum yang mengatur, karena itu tidak dapat diadakan 
penyimpangan dari ketentuan-ketentuan itu, apalagi yang 
menyangkut ketentuan formal, karena dengan dipenuhinya 
ketentuan-ketentuan yang formal itu, akta notaris mem
punyai kekuatan sebagai alat pembuktian yang sah®.

Untuk perkembangan lembaga notariat di Indonesia 
dikenal adanya Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu, 
organisasi profesi dari lembaga notariat. Melalui lembaga 
ini, notaris Indonesia menyatukan langkah dan tindakan, 
khususnya menempatkan lembaga notariat bersama-sama cende- 
kiawan hukum lainnya untuk menyumbangkan pikiran maupun 
tenaganya demi perkembangan Hukum Nasional Indonesia.

2. Svarat-svarat dan Cara Penganokatan Notaris
Seperti telah diuraikan dalam pasal 1 Peraturan 

Jabatan Notaris, bahwa notaris adalah satu-satunya yang 
berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan 
oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh yang berke- 
pentingan, bahwa dengan akta otentik akan membuktikan, 
untuk menjamin kepastian tanggal , menyimpan akta-aktanya, 
dan memberikan grose-grose, salinan-salinan dan kutipan- 
kutipan.

Jadi kepada notaris, selaku pejabat umum oleh 
penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga

Q
° R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indo

nesia, cet.I, C.V. Rajawali, Jakarta, 1982. h. 31. .
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negara yang diangkat secara sah. diberikan wewenang untuk 
memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya, mengenai 
perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetap- 
an-penetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya. 
Akan tetapi wewenang tersebut juga tergantung dari syarat- 
syarat tertentu.

Menurut pasal 2 Peraturan Jabatan Notaris, Jabatan 
notaris adalah suatu jabatan khusus dan tidak setiap orang 
dapat memangkunya, karena notaris diangkat dengan resmi 
dan sah oleh pejabat tinggi negara, dalam hal ini Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia. Pengangkatan tersebut hanya 
dilakukan oleh Menteri Kehakiman, bilamana menurut penda- 
patnya orang tersebut berhak dan mempunyai kewibawaan 
untuk diangkat menjadi notaris. Syarat-Syarat lainnya, 
diantaranya pendidikan notariat pada salah satu Fakultas 
Hukum Universitas Negeri dan lulus Ujian.

Pasal 13 Peraturan Jabatan Notaris, menetapkan 
syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris9 , yaitu:

a. Warga Negara Indonesia;
b. telah mencapai umur 25 tahun;
c. membuktikan berkelakuan baik sedapat mungkin 

selama empat tahun terakhir;
d. telah lulus dalam ujian yang diharuskan untuk 

mencapai gelar Candidaat Notaris.
ad. a. Warga Negara Indonesia

Syarat ini penting karena notaris adalah pejabat

9Ibid.. h. 113.
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umum yang ikut serta menjalankan kewibawaan negara. Sesu- 
dah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950. dimana Indone
sia menjadi negara yang berdaulat penuh, timbul kesukaran 
mengenai personalia dari notariat di tanah air kita, 
karena sebagian besar dari notaris di Indonesia terdiri 
dari orang-orang berkewarganegaraan Belanda. Berdasarkan 
syarat pertama ini maka mereka harus diganti dengan orang- 
orang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Syarat ini penting karena notaris adalah pejabat 
umum yang ikut serta menjalankan kewibawaan negara. Orang 
yang berkewarganegaraan rangkap tidak dapat diterima seba
gai notaris. Kedudukan sebagai warga negara ini mempunyai 
arti penting, karena notaris membuat akta-akta yang bersi- 
fat otentik yang merupakan alat-alat pembuktian yang 
mutlak, sedangkan si fat otentik ini didapatnya dari kekua
saan negara. Sehingga orang asing yang ada di dalam wila
yah Indonesia, tidak dapat memperoleh kekuasaan ini. 
ad. b. Telah mencapai umur 25 tahun.

Penentuan batas umur ini diadakan karena orang 
harus sudah cukup dewasa untuk menjalankan jabatan yang 
bertanggung jawab ini (untuk beberapa jabatan lainnya juga 
ditetapkan usia 25 tahun, misalnya, untuk dapat diangkat 
menjadi anggota DPR). Akan tetapi ayat ke-4 dari pasal ini 
memberikan kesempatan untuk menyimpang dari ketentuan 
batas umur ini, dimana ditentukan bahwa Menteri Kehakiman 
dapat memberikan dispensasi, asalkan yang bersangkutan 
telah mencapai umur 21 tahun. Dengan demikian batas umur 
25 tahun ini tidak mutlak tetapi merupakan ketentuan umum.
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ad. c. Membuktikan berkelakuan baik sedapat mungkin selama 
empat tahun terakhir.

Syarat ini harus dibuktikan dengan surat keterangan 
berkelakuan baik dari Kepala Pamongpraja setempat. Dalam 
hal ini yang dimaksud adalah Walikota atau Bupati apabila 
ia bertempat tinggal di kota atau di ibukota kabupaten, 
sedangkan apabila ia bertempat tinggal di desa oleh Camat.

Kelakuan baik ini diperlukan untuk menjamin bahwa 
orang yang diangkat menjadi notaris, harus memiliki ting- 
kah laku dan moral yang baik, karena jabatan ini rnerupakan 
jabatan kepercayaan dari masyarakat. Syarat ini harus 
betul-betul dilaksanakan dan diperhatikan sebaik-baiknya 
sebagai syarat yang mutlak tidak hanya syarat formil saja, 
demi untuk kepentingan notaris.
ad. d. Telah lulus dalam ujian-ujian yang diharuskan untuk 

mencapai gelar Candidaat Notaris.
Pendidikan notariat telah dijadikan pendidikan 

universitas, walaupun hal ini hingga kini belum diatur 
secara resmi berdasarkan undang-undang. Pendidikan nota
riat rnerupakan pendidikan "pasca sarjana". Seseorang yang 
telah lulus pendidikan notariat pada suatu universitas 
(negeri atau yang dipersamakan dengan itu) menamakan 
dirinya Candidat Notaris (Calon Notaris). Pemakaian predi- 
kat ini, tidak berdasarkan suatu peraturan atau undang- 
undang, sehingga pada hakekatnya tidak rnerupakan suatu 
predikat resmi.

Untuk ketentuan bahwa notaris adalah para Candidaat 
Notaris yang telah menempuh ujian-ujian yang diharuskan,
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dalam hal ini di Indonesia diadakan suatu ketentuan bahwa 
seorang Candidaat Notaris haruslah Sarjana Hukum yang 
kemudian raeneruskan studinya pada jurusan notariat. Sampai 
saat ini Universitas Negeri yang sudah mengadakan jurusan 
notariat adalah Universitas Indonesia, Universitas Paja- 
jaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera 
Utara, Universitas Diponegoro, dan Universitas Airlangga.

Setelah lulus dengan hasil baik, maka para Candi- 
/ daat Notaris mengajukan permohonan pengangkatannya kepada 
pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman. Selanjutnya 
Departemen Kehakiman menentukan untuk menempatkan para 
Candidaat Notaris itu pada suatu daerah tertentu. Masai ah 
pengangkatan dan pemberhentian seorang notaris, seluruhnya 
adalah wewenang pemerintah dalam hal ini Departemen 
Kehakiman.

Di dalam cara pengangkatan seorang notaris yang 
terpenting adalah hal melakukan sumpah jabatan. Sumpah 
jabatan tersebut dilakukan pada saat seorang Candidat No

taris akan diangkat menjadi notaris. Sumpah jabatan ini 
diucapkan di hadapan Kepala Pemerintah Daerah atau Kabupa- 
ten dimana letak tempat kedudukan mereka. Sebelum menja- 
lankan sumpah, seorang notaris tidak diperkenankan melaku
kan pekerjaan yang tidak termasuk dalam bidang tugas 
jabatannya.

Pengangkatan sumpah itu merupakan suatu kriterium 
untuk berhak menjalankan segala tugas dan wewenangnya. 
Demikianlah maka sebelum disumpah ia tidak berhak membuat 
akta-akta otentik. Apabila ia berbuat demikian, maka akta
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yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik, melainkan 
hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan apabiia ditanda 
tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, umpamanya 
suatu akta yang merupakan perjanjian timbal balik.

Adapun sumpah jabatan notaris pada dasarnya dapat 
dibagi 2 (dua)10. yaitu:

1. Yang dinamakan "Belovende Eed".
Dalam hal ini notaris bersumpah akan patuh setia 
kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia, serta menghormati 
semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembe- 
sar-pembesar lainnya.

2. Yang dinamakan "Zuiverings Eed".
Dalam hal ini notaris bersumpah akan melakukan 
tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpi- 
hak, serta akan mentaati dengan seteliti-telitinya 
semua peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku 
atau yang akan diadakan dan akhirnya merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan 
ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian 
sumpah inilah yang merupakan sumpah jabatan.
Cara pengangkatan notaris oleh pemerintah melalui 

sumpah jabatan ini diatur dalam pasal 17 Peraturan Jabatan 
Notaris jo Ketetapan Menteri Kehakiman tanggal 22 Mei 1950 
no. JZ/171/4 (BN 1950-53).

*^G.H.S. Lumban Tobing, op.cit.. h. 114.
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Seorang notaris setelah diangkat sumpah atau 
janji yang diharuskan dalam pasal 17 Peraturan Jabatan 
Notaris tersebut, masih harus melakukan suatu formalitas 
lainnya, yaitu, dalam satu bulan setelah diangkat atau 
menerima jabatan tersebut, harus mengirim tanda tangan dan 
paraf termasuk suatu contoh cetakan dalam tinta merah dari 
cap yang akan digunakannya, ke Kantor Kepaniteraan Penga- 
dilan Negeri setempat, Departemen Kehakiman, Sekretariat 
Negara dan Mahkamah Agung Indonesia (pasal 19 Peraturan 
Jabatan Notaris). Adapun maksud dan tujuan dari penyerahan 
tanda tangan dan paraf serta cap ini akan digunakan seba- 
gai perbandingan bilamana timbul perkara mengenai sal ah 
satu akta yang dibuatnya.

3. Funasi dan Tucraa Notaris Pada Umumnva
Fungsi notaris pada umumnya adalah memberi serta 

menuangkan ke dalam suatu bentuk hukum atau ke dalam suatu 
bukti yang mempunyai kekuatan hukum dari suatu perhubungan 
serta peristiwa hukum dari suatu masyarakat yang membutuh- 
kannya.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tidak memberikan 
uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris. 
Dikatakan demikian karena selain untuk membuat akta-akta 
otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaf- 
taran dan mengesahkan (Waarmerken dan Legalisasi) surat- 
surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris 
juga memberi penjelasan mengenai undang-undang kepada 
pihak yang bersangkutan. Jadi. notaris sebagaimana dise-
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butkan menurut undang-undang dan notaris yang sebenarnya. 
sangat berbeda sekali dalam menjalankan tugas yang dibe- 
bankan masyarakat kepadanya dalam praktek, sehingga sulit 
memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas seorang 
notaris^ .

Notaris memperoleh kekuasaannya langsung dari 
kekuasaan eksekutif, artinya, notaris melakukan sebagian 
dari kekuasaan eksekutif dan bukan dari badan pengadilan, 
walaupun notaris termasuk dalam pengawasan badan-badan 
pengadilan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, seorang 
notaris mempunyai kewajiban-kewajiban, hak-hak serta 
larangan-larangan, sebagai berikut:
Kewajiban-kewajiban notaris :

a. menyimpan aktanya ditempat kedudukan yang ditunjuk 
baginya (pasal 6 PJN);

b. memberikan bantuannya secara cuma-cuma kepada 
mereka yang menyatakan ketidakmampuannya (Pasal 8 
PJN) ;

c. memiliki tanda tangan, cap dan paraf yang pasti dan 
harus melaporkan kepada pemerintah (pasal 19 PJN);

d. membacakan akta itu kepada para penghadap dan para 
saksi (pasal 28 PJN);

e. membuat minuta dari semua akta yang dibuat di ha- 
dapannya (pasal 35 PJN);

11Ibid.. h. 37.
M I L I I

PEKPUSTAKAAN 
‘ UNIYERS1TAS AURLANOO**
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f. merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang tel ah ditetapkan 
(pasal 53 PJN).

Hak-hak Seorang notaris :

a. hak untuk mendapatkan cuti (pasal 6a PJN);
b. hak ingkar dalam memberikan kesaksian sepanjang 

yang menyangkut isi aktanya (pasal 17 angka 3 jo 
pasal 40 PJN).

Larangan-larangan Seorang notaris :

a. meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari tiga 
kali dua puluh empat jam tanpa cuti (pasal 6j PJN);

b. tidak diperkenankan mengambil cuti lebih dari 9 
(sembilan) tahun dari seluruh masa jabatannya 
(pasal 6k PJN);

c. membuat akta di luar daerah kekuasaannya atau 
jabatannya (pasal 9 PJN);

d. mengadakan jabatan rangkap (pasal 10 PJN);
e. mengadakan persekutuan (pasal 12 PJN);
f. tidak dapat membuat akta yang diperuntukkan bagi 

dirinya sendiri, istrinya, saudara sedarah atau 
semenda, dalam garis lurus, atau garis kesamping 
sampai dengan derajat ketiga, baik dalam diri 
pribadi: maupun berdasarkan kuasa (pasal 20 PJN) .

Mengenai kewajiban, hak dan larangan yang disebutkan di
atas, adalah hal-hal yarfrr bersifat umum saja.
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PmJANJIAN OXJJAJL, BELI 

TANAH I-LAK MILIK

Perjanjian sebagairnana diatur dalam pasal 1313 

13.W... adalah suatu perbuatan dengan man a satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih 

lainnya. Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu 

per 1stiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksa-
I ̂nakan suatu hal . Perjanjian itu dapat dituangkan da lain 

tulisan atau surat, da pat pula secara 1 isan. Jad i perjan- 

jian itu merupakan suatu rangkaian kata-kata yang mengan- 

dung janji atau kesanggupan, yang diucapkan atau aitulis. 

yaitu, salon satu pihak menawarkan atau mengajukan usul 

don pihok lain menerima usul tersebut. Jika terjadi pena- 

v/aran dan pener i trio an usul oleh pihok yang bersangkutan 

uiaka limbullah perjanjian yang mengakibatkan ikatan hukuin 

bagi para pihak.

Pada asasnya setiap orang bcbas untuk mengadakan

perjanjian-perjanjjan apa saja yang dikehendakinya dan

orang lain tidak dapat meneampuri atau menghalang-halangi 
1 '\perbuatan itu-1 . Asas ini disebut dengan asas kebebasan 

berkontrak .yang dapat disimpulkan d a n  pasal 1338 ayat 1

1 °■‘-^Subekti , Hukuin Per jan j i an . cet. X I ,  PT. Interma- 
r-;a, Jakarta, 1907 (selanjutnya disingkat Subekti I), h. 1.

J^Rotnowu1 an Sutantio. "Perjanjian Menurut Hukum 
Indonesia’1, Majalah Uukuin Varia Peradilan, No. 56 Th.V, Mei 
L 990. h. 119.

25
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B.W., yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang di-buat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bag! pihak yang 

membuatnya. Jelaslah bahwa undang-undang memperkenankan 

s«?tiap orang untuk membuat perjanjian seperti yang mereka 

kehendaki, dan perjanjian yang mereka buat itu akan 

mengikat mereka seperti undang-undang mengikat mereka. 

Jadi , rjetiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja 

sesuai dengan yang diangan-angankan, dikehendaki, serta 

disepakati asal saja tidak bertentangan dengan undang- 

undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Disamping menganut asas kebebasan berkoritrak, 

B.W. juga menganut: asas konsensua1isme. Asas konsen- 

sualisme tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 B.W. yang 

menyatakan bahwa jual be i I dianggap tel ah tp.rjadi seketika 

setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, 

moakipun barang itu beium diserahkan dan harga belum 

dibayar. Sesuai dengan asas konsensua1isme yang menjiwai 

hukum perjanjian B.W.. maka perjanjian jual be 1 i itu sudah 

dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang 

dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang 

barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli • yang 

s a h ^ .
Dalam paca1 1320 B.W., dinyatakan bahwa untuk 

sahnya perjanjian diperlukan syarat-syarat : kesepakatan 

mereka yang mengikatkan dirinya, yang diperjanjikan adalah

■^Subekti, Aneka Perjanjian, cet. VII, Alumni, 
Bandung. 1985 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 2.
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mengenai hal tertentu clan rnerupakan hal yang tidak dila- 

rang oleh hukum serta mereka yang terlibat dalam perjan

jian tersebut masing-masing mempunyai kecakapan.

Ada beberapa pengecualian dari asas konsensual ini, 

yaitu, untuk adanya perjanjian kecuali diperlukan kata se

pakat,, rnasih diperlukan syarat formal lainnya, seperti 

diharuskannya adanya akta dari pejabat yang berwenang, 

dengan ancaman batalnya perjanjian jika syarat ini tidak 

dipenuhi. Contoh dari perjanjian semacam ini adalah per

janjian jual beli tanah hak milik , yang untuk sahnya 

harus dituangkan dalam suatu akta PPAT-^. Jadi, syarat 

perjanjian telah dipenuhi dan masing-masing pi-hak telah 

me 1aksanakan perjanjian itu dengan sebaik-baiknya. namun 

■npabila tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk 

itu, maka perjanjian itu be 1 uni mempunyai arti dalam hukum 

dan belum mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perjanjian jual beli tanah hak milik. sudah 

menjadi syarat pokok tentang adanya pihak pembeli dan 

pihak penjual, diniana kedua pihak ini biasanya disebut 

subjek dari jual beli tanah hak milik. Subjek hukum ' yang 

dapat mempunyai hak milik atas tanah terdiri dari:

1. WNI; '

2. badan hukum yang ditelapkan oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah, Nomor 38, Tahun 1963, 

badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas 

tanah adalah :
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a. Bank-bank yang didirikan oleh negara;
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang 

didirikan berdasarkan undang-undang;
c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri 

Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Agama.
d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri 

Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Sosial16.
Sebagairnana telah diketahui bahwa sebelum berlaku- 

nya Undang-Undang Pokok Agraria terdapat perbedaan antara 
tanah-tanah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum 
Adat dan hukum barat. Dengan adanya perbedaan tersebut, 
maka dalam hal melakukan pemindahan hak (jual beli) tehtu 
juga terdapat perbedaan. Dengan berlakunya Undang-Undang 
Pokok Agraria maka perbedaan tersebut tidak ada lagi. 
Untuk lebih jelasnya perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Jual Beli Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat
Menurut Hukum Adat, jual beli tanah hak milik 

merupakan perbuatan hukum pemindahan hak milik atas tanah 
dari pemilik kepada pembeli untuk selama-1amanya, dengan 
disertai pembayaran harganya secara tunai17. "Tunai" 
berarti pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual 
dan penjual menerima harga pembelian dan penjual menyerah- 
kan haknya pada saat yang bersamaan. Sedangkan pemindahan 
hak atas tanah "untuk selama-1amanya" berarti bahwa hak 
milik atas namanya berpindah dari pemi1iknya kepada pem
beli, sehingga pembeli menjadi pemilik yang baru dan 
putuslah hubungan hukum antara pemilik dengan tanahnya.

Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah. cet. VI, 
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 24.

1 7A/Haryanto T., op. cit.. h. 6.
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Jual beli menurut Hukum Adat ini berarti jual lepas 
atau jual mutlak. "Jual lepas" merupakan perjanjian dengan 
kewajiban pada satu pihak untuk menyerahkan sesuatu dan 
pihak lain untuk membayar harga yang tel ah ditetapkan. 
Adapun perjanjiannya didahului oleh permufakatan antara 
kedua belah pihak untuk membeli dan menjual. Dalam permu
fakatan itu dapat diikat atau tidak diikat dengan panjer. 
"Panjer" adalah pembayaran sejumlah kecil harga oleh yang 
akan membeli kepada yang akan menjual. Panjer ini sebagai 
tanda akan memenuhi janji dan walaupun sudah diberi panjer 
belum berarti mewajibkan penjual menyerahkan tanahnya. 
Permufakatan demikian itu masih belum merupakan tindakan 
hukum jual beli dan permufakatan tersebut tidak memberikan 
hak menuntut penyerahan yang nyata (pengosongan) dari ta-

1 Qnah yang bersangkutanAO.
Jual beli menurut Hukum Adat bersifat tunai dan 

konkrit (nyata), artinya perbuatan hukum pemindahan hak 
itu bukan sekedar hanya perjanjian be 1 aka atau kata-kata 
melalui mulut saja, tetapi perbuatan hukum pemindahan hak 
itu harus dilakukan dengan perbuatan yang konkrit (nyata), 
yaitu, adanya pemindahan hak dari penjual kepada pembeli 
disertai pembayaran harganya sebagian atau seluruhnya. 
Walaupun harga tanah tersebut baru dibayar sebagian, 
tetapi menurut hukum dianggap tel ah dibayar penuh atau 
lunas (tunai).

1 PA H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, cet. 
IV, Aditya Bakti. Bandung, 1990, h. 110.
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Agar perbuatan hukum ini sah menurut hukum, maka 
harus disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa 
itulah yang mengetahui hukumnya. Fungsi kehadiran Kepala 
Desa ini bukan hanya sebagai saksi, tetapi dalam bentuk 
kedudukannya sebagai Kepala Desa menanggung bahwa jual 
beli tersebut tidak melanggar hukum. Kepala Desa disini 
benar-benar berperan, karena dengan ikut sertanya Kepala 
Desa dalam jual beli tanah, maka jual beli tersebut menja- 
di "terang", sehingga pembeli mendapat pengakuan dari 
masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan 
akan mendapat perlindungan hukum jika dikemudian hari ada 
gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli- 
tersebut tidak sah^.

Pengertian jual beli tanah hak milik menurut Hukum 
Adat ini sesuai dengan cara berfikir orang Indonesia asli 
yang lebih bersifat mengalami sendiri secara nyata, berbe- 
da dengan cara berfikir orang barat yang didasarkan kepada 
berfikir secara abstrak (tidak nyata). Hukum Adat banyak 
menitikberatkan kepada hal-hal yang nyata atau yang dapat 
dilihat dengan mata sendiri, sedangkan pandangan hukum 
barat adalah terhadap hal-hal yang tidak nyata sudah dapat 
dijangkau oleh pikiran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 
jual beli tanah hak milik menurut Hukum Adat rnerupakan 
perbuatan hukum pemindahan hak. sebab mewujudkan pemindah-

l^Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas. cet.II, 
Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 29.
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an hak milik secara langsung. Menurut Hukum Tanah Adat 
pemindahan penguasaan fisik atas tanahnya tidak menjadi 
unsur yang penting dalam jual beli tanah hak milik dan 
tidak menentukan selesainya jual beli itu. Yang penting 
menurut Hukum Tanah Adat adalah paling sedikit harus sudah 
terjadi pemindahan penguasaan yuridisnya. Sedangkan pemin
dahan penguasaan fisik atas tanahnya dapat dilakukan 
kemudian, misalnya, menunggu tanahnya selesai dipanen atau 
dikotrak.

Dalam hal. pembayaran harganya dapat dibayar sekali- 
gus seluruh harganya dan dapat pula dibayar sebagian dulu, 
sisanya itu merupakan perjanjian utang piutang antara 
penjual dan pembeli yang dapat diselesaikan kemudian. 
Dengan demikian perjanjian utang piutang itu tidak ada 
hubungan hukumnya dengan jual beli tanah hak milik terse
but. Ini berarti bahwa jika kemudian pembeli tidak mem- 
bayar sisa harganya, maka bekas pemilik tidak dapat menun- 
tut pembatalan jual belinya dan minta diserahkan kembali 
tanah yang bersangkutan. Akan tetapi penyelesaian sisa 
harga tersebut harus dilakukan menurut perjanjian utang 
piutang.

Acara jual beli tanah menurut Hukum Adat dapat di- 
bedakan atas dua perbuatan hukum, yaitu, perjanjian akan 
melakukan jual beli tanah hak milik dan pelaksanaan jual

Of)beli tanah hak milik^. Dalam tahap perjanjian akan jual 
beli tanah hak milik itu, jual beli belum terjadi atau

2°K. Wantjik Saleh, op. cit.. h. 31.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN NOTARIS DALAM ... NI KETUT RIMA NURDIANA



32

belum lahir. Hal ini karena masih rnerupakan kesepakatan 

saja mengenai objek jual beli, yaitu, tanah haknya dan 

harga tanahnya. Dalam tahap ini, perjanjian tersebut masih 

dapat dibatalkan. Lain halnya bila tel ah meinasuki tahap 

pelaksanaan jual belinya. maka perjanjian jual beli tanah 

'hak milik itu tidak dapat dibatalkan karena dalam tahap 

ini telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pern- 

beli untuk selama-lamanya dan pembeli membayar harganya 

pada saat itu pula kepada penjual.

Menurut Hukum Adat, alat bulcti kepemi 1 ikannya 

adalah surat jual beli tanah hak milik yang dibuat di atas 

kertas seyel yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli 

serta disaksikan oleh Kepala Desa yang juga berfungsi 

urituk mewakili warga desanya. Surat tersebut isinya 

menyatakan bahwa penjual telah inenyerahkan dan inenerima
9 1uang pembayarannya . Jadi disini. ado unsur publisitos.

2. Jual Beli Tanah Hak Milik Berdasarkan B.W.

Dalam pasal 1457 B.W. ditegaskan bahwa jual 

belimenurut Hukum Perdata Barat adalah suatu perjanjian 

timbal balik dalarn mana pihak yang satu (penjual) berjanji 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan 

pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan. Jual beli menurut sistem B.W., 

adalah perjanjian jual beii itu hanya bersifat obligatoir
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saja. Jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru 

memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah 

pihak, yaitu, memberikan kepada si pembeli hak menuntut 

diserahkannya hak milik atas barang yang dijual^. Apa 

yang dikemukakan disini mengenai si fat jual beli ini 

nampak jelas dari pasal 1459 B.W., yang menerangkan bahwa 

hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah 

kepada si pembeli selama penyerahan belum dilakukan.

Jual beli tanah hak milik menurut Hukum Perdata 

Barat dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu, perjanjian 

jual beli yang dibuat di hadapan notaris (perjanjian ini 

diatur dalam buku III B.W.) dan penyerahan hak atas 

tanahnya (penyerahan y u r i d i s ) .

Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Di Hadapan Notaris

Hak milik atas tanah sebagai objek perjanjian jual 

beli tanah hak milik mempunyai sifat tertentu, maka dida- 

lam pelaksanaannya diperlukan forma1itas-f6nna1itas ter

tentu yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. 

Berhubung dengan itu agar perjanjian itu sah diperlukan 

carnpur tangan dari notaris.

Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian menurut 

pasal 1320 B.W., yaitu :

1. adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan

d i r i nya;

2. adanya kecakapan untuk mebuat suatu perikatan;

2“S'ubekti I. op. c it. . h. 32.

‘ K. Wantjik Saleh, op. cit., h. 32.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN NOTARIS DALAM ... NI KETUT RIMA NURDIANA



34

3. aclanya suatu hal tertentu,-

4. adanya suatu sebab yancj dibo1ehkan.

ad. 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan

dirinya '

Kata sepakat terjadi apabila kedua subjek yang 

mengadakan perjanjian itu sepakat, setuju, atau seia seka- 

t.o, mengenai ha 1-ha 1 pokok dari perjanjian yang mereka 

buat itu, apa yang dikehendalo dari pihak yang satu juga 

dikehenclaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki se- 

suatu yang saina secara timbal balik.

Kata sepakat 'ini harus diberikan secara bebas atau 

sukarela. Menurut ketentuan pasal 1321 B.W., kata sepakat 

yang telah diberikan ini. akan menjadi tidak sah, apabila 

kata sepakat diberikan karena kekhilafan, paksaan, ataupun 

penipuan. Kata sepakat yang diberikan karena ke-khilafan, 

paksaan, atau penipuan adalah tidak sah, oleh karena 

pcrsetujuan tersebut diberikan dengan cacad kehendak. 

Perjanjian yang dibuat dalam keadaan demikian, dapat 

dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri Oleh 

pihak yang bersangkutan.

ad. 2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut pasal 1329 D.W., bahwa setiap orang adalah 

cakap untuk mengadakan persetujuan, kecuaili orang-orang 

yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Selanjutn- 

ya dalam pasal 1330, disebutkan Lahwa orang-orang yang 

oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, yaitu:

a. Orang-orang yang be 1urn dowasa.

Batas usia dewasa menurut pasal 330 B.W., adalah
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orang yang tel ah berumur 21 tahun, atau yang ber- 

umur kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah 

orang-orang yang tidak sehat pikirannya yang diasuh 

oleh pengampu. Orang yang berada dibawah pengampuan 

divvikili oleh pengampunya, jika melakukan perbuatan 

huki itu.

c . Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan 

oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarangnyo.

ad. 3. Adanya suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud disini, ialah yang menjadi

objek perjanjian tersebut harus suatu benda tertentu,i •
paling sedikit jenisnya harus tertentu. 

ad. 4. Adanya suatu sehab yang dibolehkan

Disini dimaksudkan bahwa apa yang menjadi isi 

perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan dalam arti 

tidak dilarang oleh undang-undang. tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Keempat persyaratan •tersebut di atas dapat dikelom- 

pokkan menjadi dua, yaitu, syarat. subjektif yang merupakan 

pelaku dari perjanjian yang menyangkut orang atau subjek 

yang mengadakan perjanjian dan syarat objektif, yaitu, isi 
dari perjanjian yang menyangkut objek dari perbuatan hukum 

yang dilakukan.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu 

dari keempat syarat sebagairnana yang telah ditentukan
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dalam pasal 1320 13. W. tersebut di atau, maka akan beraki- 

bat :

1. Apabila so lab satu atau kedua-duanya dari persya- 

ratan subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu 

dapat dibatalkan oleh hakim berdasarkan perinintaan 

pihak yang memenuhi syarat tersebut, yaitu, pihak 

yang tidak cakap rnengadakan atau membuat perjanjian 

atau pihak yang memberikan perijinan atau sepakat 

tidak bebas. Sebaliknya apabila pihak tersebut 

tidak mengajukan permintaan pembatalan perjanjian 

tersebut. maka perjanjian tersebut tetap mengikat 

ko-dua belah pihak. .Jadi bukan batal demi hukum 

tetapi dapat dibatalkan.

2. Apabila sal ah satu atau kedua-duanya dari persya- 
ratan objektif tidak dipenuhi maka perjanjian ter

sebut adalah batal demi hukuin dan dengan demikian 

menimbulkan akibat bahwa secara yuridis perjanjian 

itu dari semula tidak pernah ada dan tidak ada pula 

perikatan diantara orang-orang yang membuat perjan-
» ■

jian tersebut. Sehingga hal\ untuk menuntut di depan 

hakim pengadilan bagi kedua belah pihak sudah tidak 

ada, disebabkan tidak mempunyai dasar hukum. Per- 

nyataan batal demi hukum ini dinyatakan oleh hakim 

be r d a s a rk a n j a b a t a n ny a .

Pada tahap perjanjian jual beli menurut Hukum 

Perdata (B.W.) dapat disiinpulkan bahwa dengan terjadinya 

perjanjian jual beli itu saja hak milik atas tanah belum 

beralih dari penjual kepada pembeli meskipun harganya
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kokuasaan pembeli.

Perjanjian Penyerahan Hak Atas Tanah (penyerahan yuridis)
Hak rnilik atas tanah baru beralih dari penjual ke- 

pada pembeli, jika telah diLakukan "penyerahan yuridis" 

(Juridische Levering), yang dilakukan dengan pembuatan 

akta di hadapan dun oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 

selaku pejabat balik narna (Overschrijvings Ambtenaar), 

menurut ketentuan Overschrijvings Ordonantie (Stb. 1834 

110.27)“ *. Jadi so lama belum di lakukan penyei’ahan secara 

yuridis, maka tanah tersebut masih menjadi milik penjual, 

tneskipun :.:udah dikuasai oleh pembeli.

Pada saat di lakukan penyerahan yuridis, di lakukan 

dua perbuatan sekaligus, yaitu, di satu piliak di lakukan 

pemindahan haknya lalu diikuti dengan pendaftaran jual 

belinya sekaligus. Tanpa dilakukan penyerahan yuridis, 

maka dianggap haknya belum berpindah dari penjual kepada 

pembeli. Sanksinya adalah dianggap tidak ipernah terjadi 

jual beli. Pada saat dilakukan perbuatan hukum pemindahan 

hak, prestasi penjual dan pembeli dipenuhi secara tuntas. 

Terjadinya penyerahan yuridis dibuatkan akta balik nama 

untuk alat bukti kepemilikan.

Menurut ketentuan pasal 1459 B.W., jual beli dan 

penyerahan haknya kepada pembeli rnerupakan dua perbuatan 

yang berlainan. Mengenai jual beli hak atas tanah, menurut 

ketentuan B.W. pengaturan perjanjian jual belinya ter-

24Ibid., h. 31
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masuk daiam hukum perjanjian (hukum perikatan), seaangkan 
penyerahan yuridisnya, yaitu, penyerahan hak milik atas 
tanah dari penjual kepada pembeli termasuk dalam Hukum 
Tanah (Hukum Agraria)2 .̂

2. Jual beli Tanah Hak Milik Setelah Berlakunva 
Undanc-Undang Pokok Aararia

Jual beli tanah hak milik menurut Unaang-Undang
Pokok Agraria adalah jual beli tanah hak milik menurut
Hukum Tanah Positif (yang sekarang berlaku) . Undang-Un'dang
Pokok Agraria bersumber pada Hukuin Tanah Adat yang tidak
tertulis. Lembaga-lembaga hukum dari Hukum Tanah Adat
diambil oleh Unaang-Undang Pokok Agraria antara lain
mengenai jual beli tanah hak milik. Undang-Undang Pokok
Agraria dan Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961
yang merupakan peraturan peiaksana dari Undang-Unaang
Pokok Agraria, tidak memberikan definisi mengenai penger-

9 fittian jual beli tanah hak milik'1- . Undang-Undang t-'okok 
Agraria mengambil alih rumusan jual beli tanah hak milik 
menurut Hukum Tanah Adat. Oleh karenanya pengertian jual 
beli tanah hak milik sekarang ini haruslah diartikan seba- 
gai perbuatan hukum pemindahan hak dari penjual kepada 
pembeli, disertai pembayaran harganya pada saat yang ber- 
samaan. Jadi asas-asas yang dipakai daiam hukum tanah kita 
sekarang adalah sistem dan asas-asas Hukum Tanah Adat.

0 e:‘■“JPusl itbang Baaan Pertanahan Nasionai dengan 
Fakultas Hukum Trisakti, op. cit. . h. 27.

^Haryanto T., op. cit. . h. 10
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Dengan dilakukannya jual beli tersebut, maka hak 
milik atas tanah itu beralih seketika pada pihak pembeli 
seperti juga Hukum Adat. Jadi, Jual beli tanah menurut 
Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah, 
Nomor 10. Tahun 1961 menganut asas konkrit (nyata) dan 
tunai (kontan).

Hak atas tanah yang dapat diperjualbelikan menurut
Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah,
Nomor 10, Tahun 1961 adalah tanah hak milik, hak guna

9 7usaha, dan hak guna bangunan^'. Akan tetapi yang sering 
diperjualbelikan adalah tanah hak milik, karena jangka 
waktunya tidak terbatas dan jika pemilik atas tanah terse
but meninggal, maka dapat digantikan oleh ahli warisnya 
dan mempunyai kewenangan yang penuh atas tanahnya.

Rangkaian kegiatan pelaksanaan jual beli tanah 
dalam praktek , dapat dibagi dalam tiga tahap: ■
Tahap pertama: Perjanjian akan Jual Beli Tanah Hak Milik 
(Pra Contractueel).

Disini calon penjual berjanji akan menjual atau 
menyerahkan tanahnya kepada calon pembeli dan calon pem
beli berjanji akan membeli atau membayar harga yang telah 
disetujui. Perjanjian akan jual beli tanah ini dapat di
lakukan di hadapan seorang Notaris. Karena hanya berupa 
suatu janji saja, maka jual belinya sendiri belum lahir.

^Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah, Cet.
II, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, h. 11.
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Perjanjian akan jual beli ini dibuat apabila harga 
jual beli itu baru dibayar sebagian, sedangkan sesuai 
dengan asas jual beli menurut Hukum Adat jual beli terse
but dianggap lunas dan sisa harga yang belum dibayar di
anggap utang pembeli dan diatur pembayarannya dalam suatu 
surat utang. Jika dalam akta jual beli disebut pembayaran 
sebagian mungkin menimbulkan persoalan, sebab kalau pem
bayaran harga jual beli belum lunas, Kantor Pendaftaran 
Tanah biasanya tidak bersedia melaksanakan balik nama. 
Jika pembayaran kemudian telah lunas, buk'ti pelunasan itu 
harus dapat meyakinkan pejabat Kantor Pendaftaran Tanah. 
Maka untuk menghindari persoalan ini, kalau pembayaran 
jual beli belum lunas, ada baiknya dibuat perjanjian akan 
jual beli^®.
Tahap Kedua: Pelaksanaan Jual Beli Tanah Hak Milik.

Pada tahap ini jual beli sudah lahir (sudah sah), 
karena telah terjadi perbuatan hukum pemindahan hak milik 
atas tanah dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran 
harganya secara tunai. Menurut pasal 19 Peraturan Pemerin
tah, Nomor 10, Tahun 1961, jual beli tanah hak milik harus 
dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mem
buat akta jual beli tanah hak milik.

Dalam pelaksanaan jual beli di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah ini, harus dihadiri oleh pihak penjual, 
pembeli dan saksi-saksi. Tergantung dari tanahnya sudah 
atau belum bersertifikat. Untuk tanah yang belum berser-

28Ibid.. h. 32.
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tifikat, maka yang menjadi saksi adalah Kepala Desa dan 
seorang anggota Pemerintahan Desa. Namun apabila tanahnya 
pada waktu dilakukan jual beli sudah bersertifikat, maka 
saksinya adalah siapa saja^. Tujuan dari kesaksian itu, 
adalah:

1. Menyaksikan jual beli yang dilakukan oleh para 
pihak.

2. Menjamin bahwa penjual memang berhak menjualnya dan 
menurut hukum pembeli berhak membelinya.

Tahap Ketiga: Pendaftaran Jual Beli Tanah
Setelah akta jual belinya selesai dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah , kemudian Pejabat Pembuat Akta 
Tanah wajib mendaftarkan jual beli tanah hak milik itu ke 
Kantor Agraria seksi Pendaftaran Tanah untuk dibuatkan 
Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanahnya.

Pendaftaran jual beli tanah itu fungsinya untuk 
pembuktian saja, sedangkan jual belinya sendiri sudah sah 
setelah tahap pelaksanaan jual beli tanah selesai. Pembuk
tian disini mempunyai dua arti, yaitu:

1 . Memperkuat pembuktian dalam arti jual beli tanah 
hak milik itu dicatat pada Buku Tanah dan Sertifi- 
kat Hak Atas Tanah-nya.

2. Memperluas pembuktian yang berarti bahwa dengan di- 
daftarkannya jual beli tanah itu, siapa saja dapat 
mengetahui telah terjadi jual beli tanah tersebut.

^Wantjik, op. cit. . h. 32.
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PPAT DALAM PERJAJIAN JUAL 

TANAH HATC MILIK

Sejak tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah, 

Nomor 10, tahun 1961, maka peralihan hak milik atas tanah 

tidak lagi dilakukan di hadapan Kepala Adat atau kepala 

Desa, tetapi harus dilakukan dihadapan seorang Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang khusus diangkat oleh Men

teri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jendrai 'Agraria (kalau 

dahulu Menteri Agraria). Seorang Camat juga diberi wewe- 

nang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. apabila dalam 

suatu daerah Kecamatan belum diangkat seorang Pejabat 

Pembuat Akta Tanah berdaoarkan jabatannya.

Sesuai dengan bunyi pasal 19 Peraturan Pemerintah, 

Nomor 10, tahun 1961, tentang Pendaftaran Tafiah, kewajiban 

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membuat akta-akta per

janjian yang bermaksud memindahkan atau mengalihkan hak 

atas tanah, member ikon hak baru atas tanah, nienggadaikan 

tanah atau meminjain uang dengan hak atas 'tanah sebagai 

tanggungari. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian per

alihan hak atas tanah adalah perjanjian-perjanjian yang 

objeknya adalah hak atas tanah, misalnya, perjanjian jual- 

heli tanah hak milik.

Dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 10, Tahun 1961, 

tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria, 

Nomor 10, Tahun 1961, tentang Penunjukan Pejabat yang

42
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dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah, Nomor 10
Tahun 1961 . tidaklah ditemukan rumusan mengenai apakah
yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut.
Menurut Madjloes, dalam bukunya Beberapa Petunjuk Bagi
Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengemukakan
bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah :

Pejabat umum yang khusus berwenang membuat dan menan- 
datangani akta dalam hal memindahkan hak atas tanah, 
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan 
tanah, meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai 
tanggungan, terhadap mereka yang menghendaki akta itu 
sebagai bukti, serta menyelenggarakan administrasi- 
nya, sebagairnana yang ditentukan dan dibenarkan oleh 
peraturan perundang-undangan3 .

Jadi dapat1 ah disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang 
mempunyai wewenang khusus untuk membuat akta otentik dalam 
setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 
tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan 
tanah, meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tang
gungan .

Dari berbagai macam perjanjian yang tersebut di 
atas, salah satu yang penting untuk diketengahkan adalah 
berkenaan dengan perjanjian untuk memindahkan hak atas 
tanah, yang menurut ketentuan dapat berupa jual beli.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pejabat 
Pembuat Akta Tanah adalah^:

Madjloes. Beberapa Petuiuk Bagi Camat Selaku 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pancuran Tujuh, 1978, hal. 5.

qi"’-‘■Pus 1 itbang Badan Pertanahan Nasional dengan 
Fakultas Hukum Trisakti, op. cit.. h. 9.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN NOTARIS DALAM ... NI KETUT RIMA NURDIANA



44

a. Peraturan Menteri Agraria, Nomor 10, Tahun 1961, 
jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria, Nomor
4, Tahun 1973, tentang Pengangkatan dan Pember- 
hentian Pejabat Pembuat Akta Tanah, penentuan 
daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak- 
hak- serta kewajiban-kewajiban Pejabat Pembuat Akta 
Tanah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 3 April 
1971, Nomor Sk 19/DDA/1971, tentang Pembentukan 
Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang 
merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri 
Dalam Negeri, Nomor 28, Tahun 1969.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 2, Tahun 1977 
yang mewajibkan semua Pejabat Pembuat Akta Tanah 
mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku 
jabatannya (diberikan petunjuk lebih lanjut dalam 
Surat Edaran Kepala BPN, tanggal 10 April 1989, 
Nomor 640.1363).

1. Notaris sebagai PPAT
Untuk menjadi seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

seorang notaris harus1 ah menempuh ujian khusus, dibawah 
pengawasan Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Direk- 
torat Jendral Agraria.

Disamping notaris ada juga fungsionaris-fungsio- 
naris lainnya yang dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, sebagairnana yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan 
Menteri Agraria, Nomor 10, Tahun 1961, yaitu, yang dapat
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diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah:
a. notaris;
b. pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan 

Departemen Agraria yang dianggap mempunyai kemam- 
puan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaf
taran tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang 
bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas 
tanah;

c. para pegawai. pamong praja yang pernah melakukan 
tugas sebagai seorang pejabat;

d. orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang 
diadakan oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri 
Dalam Negeri c.q Direktorat Jendral Agraria).
Jadi pada dasarnya tidak semua notaris adalah 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena adanya ketentuan seper
ti yang tersebut diatas bahwa adanya keharusan untuk me- 
nempuh ujian khusus untuk itu dan harus dinyatakan lulus, 
barulah dapat dianggap sah menjadi Pejabat Pembuat Akta 
Tanah.

Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam hal seorang 
notaris yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah sedang menjalani cutinya, maka notaris pengganti 
hanya berwenang meneruskan tugas-tugas notaris yang tidak 
ada hubungannya dengan pembuatan akta tanah. Hal itu 
dikarenakan bahwa seorang notaris pengganti tersebut 
bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sebelum memulai melaksanakan tugasnya, seorang 
notaris yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta
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Tanah wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Guber- 
nur Kepala Daerah Tingkat I dimana Pejabat Pembuatan Akta 
Tanah yang bersangkutan ditempatkan. Semua Pejabat Pembuat 
Akta Tanah harus berkantor dalam daerah wilayah kerjanya, 
dan hanya mempunyai kewenang membuat akta mengenai tanah- 
tanah yang terletak dalam wilayah daerah kerjanya.

2 .Tuaas Notaris Sebagai PPAT Dalam Membuat Akta
Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah, Nomor 10, 

Tahun 1961, setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan 
hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT. Jadi 
jual beli hak milik atas tanah harus dilakukan dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan sebagai bukti bahwa telah 
terjadi pemindahan milik hak atas tanah, Pejabat Pembuat 
Akta Tanah membuat akta jual beli.

Sehubungan dengan adanya ketentuan yang tersebut 
diatas maka para pihak yang akan membuat perjanjian seper- 
ti yang dimaksudkan pasal 19 Peraturan Pemerintah, 
Nomor 10, Tahun 1961, datang menghadap Pejabat Pembuat 
Akta Tanah untuk dibuatkan aktanya. Dari pengertian yang 
demikian ini, maka timbul suatu pertanyaan apakah semua 
permintaan para pihak untuk dibuatkan aktanya oleh notaris 
selalu dikabulkan. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan 
melihat pada Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961, 
yaitu, mengatur bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah menolak 
akta peralihan hak atau pembebanan hutang dengan jaminan 
hak atas tanah, apabila :

1. Hak atas tanah itu masih dalam sengketa/dalam
sitaan;
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2. hak atas tanah itu dikuasai oleh negara (contoh : 
tanah-tanah yang terkena landreform), tanah bekas 
kepunyaan orang asing apabila lewat 1 tahun sejak 
yang bersangkutan menjadi orang asing ;

3. yang mengalihkan haknya ternyata bukan pemiliknya 
atau kuasa pemiliknya ;

4. yang menerima hak ternyata tidak berhak memiliki 
hak atas tanah tersebut:

5. hak yang dialihhkan adalah hak guna usaha ;
6. ada peralihan hak atas tanah itu berupa akta peja

bat sesudah tanggal 24 September 1961, yang belum 
dibalik nama (jadi tanpa sertifikat);

7. bidang tanah itu terletak di luar wilayah kerja 
pejabat ;

8. a. apabila tanah itu telah ada sertifikatnya tetapi
tidak dapat ditunjukkan kepada pejabat ;

b. belum bayar biaya pendaftaran di kantor sub 
direktorat agraria ;

c. belum dicocokkan dengan buku tanah, yang ada di 
kantor sub direktprat agraria bagi yang sudah 
ada sertifikatnya.

Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah harus mengadakan pene1itian-pene1itian sebelum

mengadakan pembukuan terhadap hak milik atas tanah bagi

masing-masing bidang tanah, yaitu , menyangkut'-'-' :

1. subjek ;

2. objek, 

ad.l. Subjek

Subjek dari jual beli hak milik atas tanah adalah 

penjual dan pembeli.

Beberapa pertanyaan yang harus diperoleh secara jelas, 

ialah:

a. Apakah penjual berhak atas tanah hak miliknya yang 

akan aijual?

^Departemen Dalam Negeri Dirjen Agraria,3uku 
Tuntunan bagi PPAT, Cet. VII, Yayasan Huaaya Bina Sejah- 
tera, Jakarta, 1982, h. 15.

^3Effendi Perangin, op. cit., h. 1.
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b. Apakah penjual/pembeli berwenang melakukan tindakan 
jual beli tanah hak milik? '

c. Apakah penjual boleh menjual tanah hak miliknya?
d. Apakah penjual/pembeli datang sendiri ataukah 

diwakili oleh kuasa ?
e. Apakah pembeli boleh membeli tanah hak milik itu ? 

ad.l.a. Apakah Penjual Berhak Menjual

Hal pertama yang harus jelas, ialah, calon penjual 
harus berhak menjual tanah itu. Yang berhak menjual tanah 
itu tentu saja pemegang yang sah dari tanah hak milik 
tersebut. Kalau pemilik hak milik atas tanah itu hanya 
satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah 
itu. Tetapi bila pemilik sebidang tanah adalah dua orang, 
maka yang berhak menjual tanah itu adalah kedua orang itu 
bersama-sama. Seorang saja tidak ikut, maka yang lain 
tidak berhak tidak berhak menjual, sekalipun bagian yang 
tidak ikut itu lebih sempit dari yang lain. 
ad.l.b. Apakah Penjual/Pembeli Berwenang

Mungkin terjadi seseorang berhak atas suatu tanah, 
tetapi orang itu tidak berwenang menjualnya, kalau tidak 
dipenuhi syarat tertentu. Misalnya, anak berumur 12 tahun 
dan dalam sertifikat ia tercatat sebagai pemegang hak 
milik atas tanah tersebut. Jual beli boleh terlaksana 
kalau yang bertindak adalah ayah anak itu sebagai orang 
yang melakukan kekuasaan orang tua.

Pembelipun harus berwenang menjalankan tindakan 
jual beli itu. Penjelasan tentang penjual sebagairnana 
diuraikan diatas berlaku juga bagi pembeli.
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ad.1.c.Apakah Penjual Boleh Menjual

Seseorang mungkin berhak menjual sebidang tanah, 
juga orang itu berwenang melakukan penjualan tetapi ia 
tidak atau belum boleh menjual tanah itu. Misalnya, se
seorang menjual tanah pertanian yang akan menyebabkan 
pemilikan tanah kurang dari 2 hektar dan juga seseorang 
yang mempunyai tanah bekas Hak Barat atau bekas Hak Indo
nesia yang belum pernah didaftarkan atau hak milik menurut 
Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi belum bersertifikat 
atau sertifikat hilang, maka orang tersebut belum boleh 
menjual tanah itu.
ad.l.d. Apakah Penjual/Pembeli Bertindak sendiri/sebagai 

Kuasa

Penjual/pembeli mungkin bertindak sendiri atau 
melalui kuasa. Baik penjual/pembeli bertindak sendiri atau 
melalui kuasa, identitasnya harus jelas.

Dalam hal penjual/pembeli bertindak melalui kuasa 
maka surat kuasa khusus untuk menjual harus ada. Kuasa 
umum yang lazimnya hanya tindakan pengurusan tidak berlaku 
untuk menjual. Kuasa itu harus tegas untuk menjual hak 
milik atas tanah yang akan dijual itu. 
ad.I.e. Apakah Pembeli Boleh Membeli

Setelah jual beli tentu saja tanah itu akan menjadi 
hak milik pembeli. Persoalannya adalah apakah pembeli 
boleh menjadi subjek (pemegang) hak milik atas tanah yang 
dibeli itu. Tentang subjek hak milik atas tanah telah 
dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria.
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ad.2. Objek

Objek jual beli adalah hak atas tanah yang akan 
dijual. Dalam praktek disebut jual beli tanah. Secara 
hukum yang benar adalah jual beli hak atas tanah. Hak atas 
tanahnya yang dijual bukan tanahnya. Memang benar bahwa 
tujuan membeli hak atas tanah ialah supaya pembeli dapat 
secara sah menguasai dan mempergunakan tanah. Tetapi yang 
dibeli atau dijual itu bukan tanahnya, tetapi hak atas 
tanahnya. Jadi objek jual beli adalah hak atas tanah.

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
dinyatakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dapat dialih- 
kan,misalnya melalui jual beli. Tetapi dalam pembahasan 
ini hanya mengenai jual beli hak milik atas tanah.

Walaupun objek jual beli adalah hak milik atas 
tanah, tentu saja batas-batas tanah itu harus diketahui, 
supaya tidak terjadi keragu-raguan. Kalau tanah sudah 
bersertifikat maka batas-batas tanah, juga luas, panjang 
dan lebarnya tanah sudah ditulis dalam surat ukur atau 
gambar situasi. Jika tanah belum bersertifikat, maka ba- 
tas-batas itu harus dijelaskan oleh penjual atau pembeli.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapatlah diketahui 
betapa pentingnya peranan notaris sebagai Pejabat Pembuat 
Akta Tanah dalam pembuatan akta.

Untuk mengisi formulir akta maka yang harus diper- 
hatikan oleh seorang notaris (PPAT) adalah :
' 1. pihak-pihak yang harus hadir;

2 . jumlah akta;
3. harga;
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4. penyerahan fisik;

5. surat-surat yang diperlukan.

6. izin pemindahan hak.

ad.l. Pihak-pihak yang harus hadir

Jual beli dilangsungkan di hadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah dengan dihadiri oleh penjual, pembeli, dan dua 

orang saksi. Tentu saja penjual atau pembeli dapat diwa- 

ki 1 i o 1 eh kuasanya. 

ad.2 . Jumlah akta

■ Akta jual beli tanah hak milik dibuat rangkap dua,

yaitu, yang satu (yang kena pita) disimpan sebagai arsip 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Satu lagi (yang kena karbon) 

dikirim kepada KPT (Kantor Pendaftaraan Tanah) bersama 

berkas lain untuk keperluan pendaftaran jual beli itu. 

Kedua rangkap akta itu ditandatangani oleh penjual, peinbe- 

li, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

<ud.3. Harga

Berapa harga tanah yang dijual (dibeli) itu, tentu. 

saja tergantung dari kesepakatan penjual dan pembeli. 

Harga boleh untuk sebidang tanah, boleh juga per meter. 

Harga jual beli mungkin dibayar lunas.mungkin pula dibayar 

sebagian pada saat jual beli dilakukan dan sisanya dibayar 

kemudian. Ini sesuai dengan asas Hukum Adat yang tunai. 

ad.4. Penyerahan Fisik

Tunai dalam pengertian jual beli menurut Hukum Adat 

termnsuk juga diserahkannya secara fisik barang yang 
dibeli itu (dalam hal ini tanah). Pengertian ini dituang- 

kan dalam pasal 1 formulir akta jual-beli : "Mulai hari

51
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jni tanah hak ... yang akan diuraik.au dalam akte ini telah

diserahlcan kepada pembeli, yang merigaku telah menerima

penyeralt itu .... ”

Tetapi dalam praktek penyerahan fisik itu tidak

selalu dilakukan pada saat (segera setelah) jual beli.

mungkin karena tanahnya sedang disewa pihak ketiga, atau

masih ada barang-barang penjual (misalnya tanaman belum

dipanen) atau sebab lain, maka penyerahan secara fisik

tidak dapat dilakukan pada saat itu. Dalam hal ini berarti

jual beli telah dapat di 1 angsungkan saat itu. Kai*ena

menurut pendapat Boedi Harsono, penyerahan secara fisik

atas tanah itu bukan unsar jual beli, tetapi kewajiban

dari penjual. Jadi dengan adanya jual beli itu :

hak a i .i:. tanah uudah beralih, Artinya bahwa penyerahan 
"'tunai1' dari objek jual beli telah ter jadi . Penyerahan 
tanah (fisik) boleh saja saat (segera sesudah) jual 
beli, atau kapan saja sesuai dengan persetujuan pen
jual dan pembeli. Hal itu disebut dalam akte. dengan 
mengadakan perubahan dalam teks formulir akte- .

•id. rJ . Su ra t -sura t ya ng d J pei■ / uka n

Pada dasarnya Pejabat Pembuat Akta Tanah memerlukan

tanda bukti hak milik atas tanah, identitas tanah, identi-
i ,

tas dan kewenangan penjual dan pembeli. Surat-surat yang 

diperlukan tergantung dari apakah sudah bersertifikat atau 

beluin hak milik atas tanah yang dijual.

Sudah Bersertifikat

Kalau tanah sudah bersertifikat, maka ketentuan 
pasal 22 Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961,

3 4 I b i d . h. 15
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kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah harus diserahkan:

1. serlifikat tanah yang .bersanqkutan ;
2. bukti tanah yang sedang dijual tidak sedang- dalam 

perselisihan ;
3. surat tanda bukti biaya pembayaran.

Selain daripada itu, dalam praktek harus diserahkan 
kepada PPAT:

4. bukti diri penjual ( Kartu Tanda Penduduk )
5. surat kuasa ( kalau penjual diwaki1itoleh seorang 

kuasa atau bukti diri kuasa ) 11
6. Izin mendirikan bangunan ( kalau ada bangunan yang 

ikut dijual )
7. fatwa tata guna tanah ( advis planning ) khusus 

untuk beli di Jakarta atau daerah yang mewa- 
jibkannya ^ .

Be 1 uni bersert i fika t ■

Untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, misal

nya tanah bekas Hak Adat yang belum didaftarkan boleh 

dijual tanda terlebih dahulu dibuat sertifikat, kec.uali 

kalau sebelumnya telah ada kewajiban untuk mengurus serti- 

fikatnya. Kewajiban itu misalnya telah terjadi pewarisan 

atau sudah dijual atau sudah dibebani Hak Tanggungan, yang 

terjadi sesudah PP no. 10/1961 berlaku (di Jawa dan Madura 

sejak 24 September 1961).

Kalau tanah boleh dijual tanpa menunggu selesainya 

sertifikat, maka menurut pasal 25 ayat 1 PP no. 10/1961 

kepada PPAT harus diserahkan:

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KPT 
yang menyatakan antara lain bahwa hak atas tanah 
itu belum bersertifikat atau sertifikat sementara. 
kalau tanah itu terletak di luar kota tempat kedu- 
dukan KPT, maka SKPT dapat diganti dengan surat 
pernyataan bahwa tanah itu belum bersertifikat 
(sementara) yang dikuatkan oleh Kepala desa atau 
seorang anggota Pemerintahan Desa yang bersangku- 
tan;

2. Surat bukti hak tanah itu;

35Iii.Ld- h . 16 .
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3. Kcterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat 
yang membonarkan surat bukti hak itu.

4. surat tanda bukti biaya pendaftaran (Ipeda, keti- 
tir, girik, pajak burni atau akta sebelum PP no. 
10/1961 berlaku);

5. Fatwa tata kota (advis planning), kbusus untuk 
Jakarta dan 'daerah lain yang aiwajibkan36.

Jual beli yang objeknya hak atas tanah yang belum

disertifikatkan, tentu saja belum dapat didaftai'kan (balik

naina) . Sebab di KPT juga belum ada buku tanahnya. Oleh

karena itu segera setelah akta jual beli dibuat, proses

pertama adalah mernohon kepada KPT untuk ditegaskan konver-

si hak yang dijual itu. •

ad.5. Izin Pemindahan Hak

Menurut SKMD no. Sk. 59/DDAT/1970 yo PMA No.
14/1961, yang memerlukan izin pemindahan hak adalah:

1. pomindahan hak milik atas tanah pertanian;
2. pemindahan Hak Guna Usaha,-
3. pemindahan Hak Guna Bangunan untuk Badan Hukum atau 

orang (dan famili iiitinya: istri dan anak) yang 
telah mempunyai 15 bidang tanah atau lebih)

4. pemindahan Hak Pakai atas tanah negai-a kepada badan 
hukum atau orang asing atau orang (dan famili 
intinya) telah mempunyai 15 bidang tanah atau 
1ebih . ’

Pemindahan hak atas tanah, selain yang disebut

diatas tidak memerlukan izin. Misalnya pemindahan hak

milik atas tanah bangunan, Hak Sewa, Hak Gadai.

Dengan demikian, akan terhindar dari hal-hal yang

tidak diing.inkan, seperti, pemalsuan naina pemilik, pemal-

suan akta. dan pemalsuan ukuran batas luas tanah.

36Ibid. h. 17.

37 Ibid, h. 19.
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Bentuk akta PPAT ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri no. 104/DJA/1977 sebagai pelaksana pasal 19 

Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961. Disempurnakan 

dengan SK Menteri Dalam Negeri, Nomor Sk.62/DN/1978.

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah akta otentik 

karena memenuhi unsur-unsur akta otentik menurut penger

tian yang dimuat dalam pasal 1868 B.W., yaitu , bahwa .: 

akta PPAT :

- dibuat oleh pejabat uinum, yaitu, pejabat yang ditun

juk oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam 

Negeri);

- di dalam wilayah kerja pejabat uinum. yaitu, akta itu 

harus dibuat hanya mengenai tanah di kecamatan 

wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ber-- 

sangkutan;

- menurut bentuk yang ditentukan berdasarkan undang- 

undang, yaitu, Akta PPAT dibuat menurut bentuk yang 

ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pasal 19 

Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961, yang 

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Akta otentik •adalah akta yang mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mutlak, mengenai hal-hal atau peristiwa- 

peristiwa yang disebut dalam akta itu. Akta otentik boleh 

dipercaya, bukan karena dibuat oleh notaris yang berkedu- 

dukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetapi oleh 

sebab notaris yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang membuat akta itu dianggap sebagai orang 

yang mutlak boleh dipercaya.
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3. Pencrawasan Terhadap Notaris dan Aktanya
Pengawasan terhadap notaris adalah sungguh penting 

mengingat pekerjaan notaris berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat luas yang tidak terbatas untuk melayani pem- 

buatan akl-*-akta saja, melainkan dapat diluar kewenang- 

annya karena diminta bantuannya oleh masyarakat, seperti 

inemberikan penerangan hukuin. akan tetapi dalam hal ini 

notaris membatasi diri hanya sebagai pembantu dan bukan 

pelaksana hukum, seperti, pengacara. Selain itu notaris 

juga mempunyai and:i 1 di pengadilan, sehubungan dengan 

hasil pekerjaannya digunakan sebagai alat bukti oleh para 

yang berperkara khususnya mengenai grosse akta, maka jelas 

peranan notaris ini penting dalam penerapan hukum pembuk- 

t i a n .

Oleh karena itu notaris harus memenuhi persyaratan- 

persyaratan yang tinggi untuk dapat dipercaya dan untuk 

tidak memihak. Seorang notaris disainping harus mem.il iki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai dibidang 

kenotarisan, juga harus inemiliki moral tinggi dan teguh 

imannya. Jika tidak demikian selain akan merusak citra dan 

wibawa notaris sendiri, juga akan mengacaukan hukum pem- 

buktian. Untuk mencegah hal ini Ikatan Notaris Indonesia 

dalam kongres pertainanya di Surabaya tanggal 13 sampai 16 

Nopember 1974, menetapkan "kode etik" notaris yang menya- 

takan bahwa seorang notaris harus menjunjung tinggi hukuin 

dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah 
jabatannya dan rnengutainakan pengabdiannya kepada masyara- 

kat dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, notaris
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dengan kepribadiannya yang baik, diwajibkan menjunjung 

tinggi martabat jabatan notaris dan tidak dibenarkan me-- 

lakukan hal-hal dan atau tindakan-tindakan yang tidak 

sesuai dengan martabat dan jabatan notaris. Diatur juga 

mengenai kantor notaris, hubungan dan ta'ta kerja dan 

larangan mengadakan reklame atau memasang iklan yang 

bertujuan untuk menarik perhatian, demikian pula memasang 

papan nama dengan cara dan bentuk diluar batas-batas yang 

wajar. Pelanggaran terhadap kode etik ini, dapat diambil 

tindakan oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia00.

Dasar pengawasan terhadap tugas jabatan notaris 

diatur dalam pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 

no.3). Pasal ini adalah penting untuk diperhatikan oleh 

para notaris. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, 

baik didalam menjalankan jabatannya maupun diluar menja

lankan jabatannya. Ini berarti bahwa ia harus selalu 

menjaga agar supaya segala tindak tanduknya, segala si- 

kopnya dan segala perbuatannya tidak merendahkan martabat 

dan kewibawaannya sebagai notaris.

Menurut pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, Penga- 

dilan Negeri dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran dan 

pemecaton dari jabatannya, jika seorang notaris mengabai- 

kan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan uinum atau me laku

kan kesalahan-kesalahan lain.

on'•uK. Ljoogonda Notodisoerojo, op. cit h. 213.
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Dengan demikian berarti Pengadilan Negeri disamping 

mengawasi notaris dalam menjalankan jabatannya, juga 

pribadi nuLaris dalam kehidupan sehari-hari diluar tugas- 

nya, Sertodiberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman, 

sepanjang pelanggaran-pelanggaran oleh notaris itu tidak 

ditentukan hukumannya oleh Peraturan Jabatan notaris.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 2, Tahun 

1984, tanggal 1 Maret 1984, sanksi sementara 3 sampai 6 

bulan dalam pasal 50 Peraturan Jabatan notaris itu, tidak 

boleh clijatuhkan apabila notaris yang bersarigkutan belum 

didengar keterangannya dan diberi kesempatan secukupnya 

untuk memberi penjelasan serta membela diri39. Terhadap 

tindakan penegoran dan pemecatan sementara itu, notaris 

yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Mahkamah 

Agung dalam waktu 30 hari setelah tindakan tersebut dija- 

tuhkan oleh ketua Pengadilan Negeri. Tetapi pei'mohonan 

banding ini tidak dapat menunda pelaksanaan tindakan ketua 

Pengadilan Negeri yang telah dijatuhkan. Ketua Pengadilan 

Negeri setelah melakukan pemecatan sementara terhadap 

notaris, maka harus menunjuk seorang untuk diangkat 

sebagai notaris, yang berpenga1aman dan inemiliki kecakapan 

serta belum mencapai umur 65 tahun (pasal 3 ayat 2 

Peraturan Jabatan Notaris).

Sehubungan dengan masalah pengawasan ini, sebeium- 

nyapun telah- ada Surat Edaran dari Direktorat Jenderal

■ Hukum dan Perundang-undangan tanggal 1'7 Pebruari 1981 yang

3^G.H.S. Lumban Tobing, op. ci t . , h. 311
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isinya ontara loin menyatakan. bahwa terhadap setiap 

kantor notaris dapat dilakukan pemeriksaan duo kali seta- 

hun atau kapan saja bila dianggap perlu. Dan ketua Penga

dilan Negeri agar melaksanakan tugas-tugas non judisial 

tersebut dan memberikan laporan mengenai hasilnya kepada 

Menteri Kehakiman. Sebenarnya ketentuan ini hanya merupa

kan pengulangan saja dari pasal 53 Peraturan Jabatan 

Notaris. karena ternyata pasal ini be 1 urn diTaksanakan se- 

bagaimana ruestinya oleh Pengadilan Negeri. Seperti terli- 

liat bahwa tidak semua Pengadilan Negeri rnengetahui dengan 

pasti jumlah notaris yang ada dalarn wilayahnya, dan juga 

rnasiii ada notaris yang memiliki lebih dari satu kantor 

walaupun oleh pasal 6 ayat :L Peraturan Jabatan notaris 

dilarang. Untuk itulah mako Mahkamah Agung memandang perlu 

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, 

tentunya disamping adanya pertimbangan-pertimbangari lain. 

Diantaranya isinya berbunyi bahwa, disetiap Pengadilan 

Negeri ditangani oleh satu atau beberapa team pcngawas, 

disesuaikan dengan kebutuhan, yang beranggautakan minimal 

3 orang, yaitu, 2 orang hakim dan seorang panitera peng- 

ganti, dimana masing-masing team bertanggung jawab kepada 

)•■. e t u a Pengadilan N e g e r i.

Pengawasan terhadap notaris oleh Pengadilan Negeri 

diatas, pada pokoknya meliputi:

a. Pengawasan terhadap jumlah notaris yang ada dalam 

wilayah hukum Pengadilan Negeri masing-masing, 
untuk keperluan ini diperiksa dan dicatat daiam

I
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suatu register notaris yang meinuat nomor urut, 

nama, umur, tempat dan tanggal lahir, jenis kela- 

min, alamat kantor, alamat rumah. tanggal SK Pe

ngangkatan, tanggal pengiriman contoh tanda tangan, 

mutasi alamat, mutasi jabatan yang terdiri dari 

noiii'.'r dan tanggal SK dan nama pengganti serta 

keterangan.

b. Pengawasan terhadap tugas, hak dan kewajiban no

taris, hasilnya dicatat dalam register notaris yang 

meinuat, yakni nomor urut, nama, alamat . kantor, 

keadaan klapper, keadaan reportorium, keadaan 

daftar waarmerking, keadaan daftar copy collechio- 

nac, keadaan daftar pendirian persei'oan terbatas 

dan sebagainya, keadaan daftar non-akseptasi/ non

beta 1 ling, keadaan daftar wasiat, hi bah, perjanjian 

kawin dan sebagainya. keadaan minuten bundel, 

penyerahan protoko 1 beruinur lebih dari 15 tahun, 

tanggal lapoi'an notaris kepada pengadilan negeri, 

tanggal cuti, keadaan kantor, tanggal pemeriksaan. 

hasil perneriksaan (resume). sanksi yang pernah 

dijatuhkan dan keterangan yang terdiri dari tanggal 

pertemuan berkala serta penilaian pemeriksaan. 

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh badan 

peradilan terhadap para notaris ialah agar para notaris 

sebanyak mungkin mernenuhi persyaratan-persyaratan itu, 

derni untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. 

Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan 

diri sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang
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dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepa- 

danya kepercayaan yang beg itu besar dan secai'a uinum dapat 

dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada 

seseorang meletakkan tanggung jawab diatas bahunya, baik 

itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral. Kiranya 

•dapat dipahami, bahwa seorang notaris didalam menjalankan 

jabatannya, sekalipun ia telah memi1iki ketrampilan hukum 

yang cukup, tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan 

penghayatan terhadap keluhuran martabat jabatannya serta 

nilai-nilai dan ukuran etika. maka tidak akan dapat menja

lankan tugas jabatannya sebagairnana yang dituntut oleh 

hukum dan kcpent :i ngon Masyarakat umum. .

• Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengawasan terha

dap notaris dalam menjalankan jabatannya dilakukan oleh 

dua pihak. Disatu pihak pengawasan yang datangnya dari 

organisasinya sendiri, dalam hal ini Ikatan notaris Indo

nesia, sedangkan dilain pihak pengawasan dilakukan oleh 

Mahkamah Agung.

4. Kemuncrkinan Teriadinya Soncrketa Dalam Perjanjian Jual 

Beli Tanah Hak Milik

Tanah mernpunyai peranan yang penting dalam hidup 

dan kehidupan orang dan masyarakat. Tanah ditinjau dari 

segi ekonomi merupakan alat produksi bagi masyarakat tani 

disamping faktor modal, tenaga manusia dan pengetahuan. 

Tanah juga merupakan prasarana yang penting dalam bidang 

perindustrian dan pembangunan. Tidak semua orang yang 

membeli tanah membutuhkannya untuk keperluan pribadi atau
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keluarganya. Banyak juga orang yang membeli tanah untuk 

kepentingan penanaman modal. Kegiatan-kogiatan dalam 

bidang bisnis ini melibatkan jasa-jasa dari para notaris. 

Karena pada umurnnya orang yang membeli tanah untuk mem- 

buat akta perjanjiannya datang menghadap notaris sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Tanah guna mendapatkan akta yang 

autentik.

Jual beli tanah antara penjual dan pembeli biasanya 

baru berlangsung setelah tercapainya kata sepakat mengenai 

segala sesuatunya mengenai tanah itu, kemudian para pihak 

itu bersama-sama 'datang menghadap Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. Dalam hal ini pihak penjual harus menunjukkan tanda 

bukti pemilikan tanah berupa sertifikat. Sebelum Pejabat 

Pembuat Akta Tanah membuatkan akta jual belinya terlebih 

dahulu memeriksa sah atau tidaknya sertifikat itu. Setelah 

pembeli rnenyerahkan sejumlah uang yang di per jan j ikan, 

barulah sertifikat tanah dari' penjual diserahkan kepada 

pembeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setelah akta 

jual beli dibuatkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 

ditanda tangani oleh para pihak dan dihadiri oleh dua 

orang sak.si maka para pihak telah memperoleh haknya. Akan 

tetapi ada pula sertifikat yang telah diberikan kepada 

pihak pembeli tersebut, ternyata setelah pihak pembeli 

memperoleh haknya beberapa waktu, terdapat pula sertifikat 

yang sama yang telah diperolea pihak pembeli ketiga. 

Dengan adanya sertifikat yang ganda, mengakibatkan sengke- 

ta diantara pihak-pihak tersebut, yang pada dasarnya 

saling' memperebutkan haknya. Masing-masing pihak saling
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membela diri dan menyalahkan satu dengan yang lainnya. 

Dalam hal ini sering kali tidak dapat diseIesaikan secara 

damai. hanya Pengadilan Negeri yang dapat menye1esaikan 

persoa la.n sengketa tersebut.

Dalam hal sainpai terjadinya sertifikat ganda terse

but, itu adalah kelalaian dari pihak Badan Pertanahan 

■Nasional. Sebab sebelum membuatkan aktanya, seorang no

taris harus sudah mencek terlebih dahulu apakah sertifikat 

tersebut palsu atau tidak dan apakah ada sengketa atau 

tidak. Kalau tidak barulah kemudian dibuatkan akta jual 

belinya. Apabila sengketa sudah sampai di pengadilan, ada 

keinungkinan notaris dipanggil untuk dimintakan . keterang- 

annya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya 

dengan si.mti.i perjanjian yang dibuat dengan akta dihadapan 

notaris yang bersangkutan,

Ada sebuah contoh dari kasus sengketa perjanjian 

jual beli tanah hak milik yang pernah terjadi di Indone
sia, yaitu. moinbo 1 .i rumah dan tanah dengan kwitansi 

pembayaran jual beli saja. Sedangkan pembuatan akta PPAT 

tentang jual beli tersebut akan dilakukan kemudian. Tetapi 

si penjual cidera janji, ia terus menerus menunda jual 

beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, se- 

hingga terjadilah sengketa di pengadilan. Kemudian keputu

san pengadilan yang tetap, menetapkan bahwa jual beli 

tersebut tidak sah dan si penjual harus mengembalikan uang 

yang telah diterimanya dari pembeli berikut ganti keru- 

gian, dan permohonan pembeli agar penjual dipaksa untuk 

menandatangani akta jual beli juga ditolak.
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Knsus ini pernah terjadi di Indonesia yaitu dengan Perkara 

No. 1001 K/Sip/1972, tanggal 17-1-1973 di Mahkamah Agung. 

Dalam contoh i-ni terlihat bahwa notaris mempunyai peranan 

yang sangat penting, sebagaimana yang ditentukan dalam 

pasal 19 Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961, 

bahwa, jual beli harus dilakukan dihadapan pejabat yang 

berwenang, yaitu, notaris atau camat. Kalau tidak maka 

jual beli tidak sah menurut hukum..

Hal tersebut diatas ini hanyalah sekedar contoh dari be- 

bora pa kanun sengketa mengenai tanah. Masalah tanah adalah 

masalah yang sangat peka. Sengketa mengenai tanah dapat 

dicegah, paling tidak dapat dikurangi apabila diusahakan 

menghindari penyebabnya.

Mencegah sengketa adalah lebih baik daripada memenangkan 

perkara di pengadilan, karena proses penyelesaian perkara 
cl i pengadilan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang 

tidak sedikit.

Agar tidak tiinbul sengketa dalam arti membeli tanah 

secara araan, sehingga dikemudian hari tidak akan terlibat 

sengketa atau keadaan-keadaan yang merugikan seperti 

terkena gusur, dipotong sebagaian untuk jalan raya dan 

lain-lain, maka harus diperhatikan beberapa hal4(̂ :

- rencana tata guna tanah setempat;

- hak apa yang dibeli itu;

- bolehkah dibeli?;

Effendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah. 
cet. I. CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h. 5.
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Den gar

kinan

dapat

bangunan dj atas tanah; 

tidak dijadikan jaminan; 

bebas dari perse 1 isihan; 

siapa yang berhak menjual; 

akta jual be 1 i 

balik nama;

beri tanda-tanda batas tanah yang jelas bagi 

pemilik tanah yang bersebelahan;

jangan dibiarkan tanah dalam keadaan yang kosong 

dalam waktu yang lama;

pasang suatu papan pengumuman di atas tanah yang 

kosong dalam waktu yang lama; •

memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah, kemudian disirn- 

pan baik-baik. Karena kemungkinan saja sertifikat 

jatuh ke tangan orang lain lalu dibuatkan kuasa 

palsu.

•i memperhat ikan hal-hal tersebut diatas, maka kemung- 

timbulnya sengketa dalam perjanjian jual beli tanah 

dihindari.
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1 . Kesimpulan

Dari uraian bab per bob dalam masalah yang tertulis 

pada skripsi ini saya menarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Jabatan Notaris adalah suatu jabatan khusus yang 

pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman 

RI, bilamana menurut pendapatnya orang tersebut 

berhak dan mempunyai kewibawaan untuk diangkat 

sebagai notaris.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjabat 

sebagai notaris, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia,-

2. telah mencapai umur 25 tahun;

3. membuktikan berkelakuan baik sedapat mungkin 
selama empat tahun terakhir;

4. telah lulus dalam ujian yang diharuskan untuk 

mencapai gelar Candidat Notaris. .

Setelah niemenuh] syarat-syarat tersebut, maka untuk 

dapat menjalankan segala tugas dan wewenangnya, ia 

harus mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kepala 

Peinerintahan Daerah atau Kabupaten dimana letak 

tempat kedudukannya.

b. Undang-Undang Pokok Agraria bersumber pada Hukuin 

Tanah Adat, oleh karena itu perjanjian jual .beli 

tanah hak milik setelah berlakunya Undang-Undang

66
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Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah, Nomor 10, 

Tahun 1961, diartikan sebagai suatu perbuatan hukum 

pemindahan hak milik dari pemilik sebagai penjual 

kepada- orang lain sebagai pembeli disertai dengan 

pembayaran harganya secara tunai dan pelaksanaan 

jual belinya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. Pada saat itu hak milik atas tanah 

beralih seketika dari pihak penjual kepada pihak 

pembe1i.

c. Notaris yang telah mengikuti ujian khusus untuk itu 

dan dinyatakan lulus saja yang dapat dianggap sah 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah membantu masyarakat menuangkan 

pemindahan hak milik atas tanahnya dalam suatu 

perjanjian jual beli tanah hak milik yang berbontuk 
akta jual beli tanah hak milik, sehingga mempunyai 

kekuatan hukum yang pasti dan dapat memberikan 

jami nan kepastian hukum bagi masyarakat.

2• Saran-Saran
Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan sedi- 

kit. saran untuk kemajuan serta efektifnya lembaga notaris 

ini berkembang dalam masyarakat, yaitu, sebagai berikut:

a. MemperkenaIkan lembaga Notaris ini ke daerah- 

daerah, sehingga masyarakat yang belum mengenai 

lembaga ini, sedikit banyak dapat mengetahui man- 

faatnya. Hal ini penting bagi pemerintah untuk
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keaeragaman bentuk d a n  surat-surat yang ketentuan 

pembuktiannya harus otentik.

b. Membagi daerah kerja notaris secara adil dan 
in<*rata disnluruh pel0 3 0k, karena pada saat. nekarang 
m i  jumlali Notaris yang be: ada di kota-kuta beyai 
jauh borboda perbandingannya dengan di kota kota 
k t:1 1 .

c. Meinberikan pencrangan yang berkala pada inedia-media 

yang ada tentang fungai dan peianan notaris terha

dap niasyaiak.it. Apabila per In dengan monerbitkan 

majalah terscndiri dan acaia televisi secara rutin.
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AKTA J U A L  B E L I

No. /19 11

Pada hari ini,
2)

datang menghadap kepada saya, 3)

Cam at, Kepala Wilayah Kecamatan______________________________________________
oleh Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat 
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/ 1961  

Keputusannya tanggal No.

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam 
diangkat
pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 

untuk Wilayah ■ gj

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta 6> 
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta i n i : 7)
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Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah. ‘
Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak 
kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu :
— sebagian dari : bi
— sebidang tanah : 9) 

No. 101

— hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertipikat hak milik atas 
satuan rumah susun No. it)

— Diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal
. No. 12)
luas (. .

. m eter persegi)
— persil No. Blok Kohir No. 13)

terletak d i : 14)
Propinsi Daerah Tingkat I :
Kabupaten/Kotam adya Daerah Tingkat II :

Kecamatan  
Desa/Kelurafian 
Jalan

Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang

M2 ( m eter persegi) 15)
dengan batas-batas sebagai berikut : 16)

— Jual beli ini meliputi pula : 1 7 )

selanjutnya dalam akta ini disebut ’’objek jual beli” .
Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa :
a. — jual beli ini dilakukan dengan harga : 1B>

b. — pihak pertam a mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut 
diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini 
berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).
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c. -  jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagi berikut :

— Pasal 1 —
-  Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik 

pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari —, dan segala 

kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak 

kedua.

— Pasal 2 —
-  Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut 
dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan 

untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

• — Pasal 3 -
-  Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan 
Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pem ah dilangsungkan.
Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada 
pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir 
karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan meng* 
akhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertam a mengalihkan objek jual 
beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban 
sebagai kuasa' dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.

— Pasal -
-  Dalam hal terdapat perbedaan luas’ tanah yang menjadi objek jyal beli dalam 
akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

— Pasal — 20)
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— Pasal -

— Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat 211 

kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada K antor Panitera Pengadilan 
Negeri

-  Pasal -

-  Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak 
ini, dibayar oleh 22)

-  Demikianlah akta ini dibuat dihadapan
23)

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditanda 
tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi 
dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

241

Pihak pertam a, Pihak kedua, 2S)

S a k s i Saksi 25)

Pejabat Pembuat Akta Tanah

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DAIAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PEMIN
DAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, DILARANG 
UNTUK DOTNDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALi JK A  ADA PENOLAKAN 
DARI INSTANSI BAD AN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DA
LAM PASAL 3 AKTA INI.
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PERIKATAN UNTUK JUAL BELI 

Nomor :

-  Pada hari ini,

9

-  Hadir dihadapan saya, Nyonya M A IM U N a H ZUBAIDAH Sarjana 

Hukum, Notaris di Surabaya dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang 

says, Notaris kenal dan yang nama namanya akan disebut pada 

akhir akte ini :
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— Para penghadap saya, Notaris kenal.

— Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini, hendak 

membuat suatu pengikatan untuk jual beli, demikian memberitahu- 

kan terlebih dahulu :

— bahwa pihak partama adalah pemilik /  yang berhak atas :
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— bahwa pihak ksdua bermaksud /  hendak membeli tanah hak 

tersebut beiikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya 

dari pihak pertama.

— bahwa berhubung Sertipikat atas tanah tersebut belum dikeluar- 

kan oleh pihak yang berwajib, maka jual beft secara resmi antara 

kedua belah pihak belum dapat dilaksanakan.

.— bahwa menunggu didapatnya /  dikeluarkan Sertipikat atas tanah 

hak tersebut mereka dengan ini hendak membuat suatu pengikatan 

untuk jua! beli. dalam mana dinyatakan segera setelah Sertipikat 

atas tanah hak tersebut keluar / selesai dan diperoleh atas nama 

pihak pertama, maka pihak pertama dengan ini berjanji kepada 

dan mengikatkan dirl kepada pihak kedua, untuk menjual tanah 

tersebut kepada pihak kedua, yang berjanji kepada dan 

mengikat diri terhadap pihak pertama untuk membelinya.

— bahwa kedua belah pihak hendak menetapkannya secara tertulis 

dalam suatu akte Notaris.

— bahwa oleh pihak pertama hendak di jual tanah

. tersebut kepada pihak kedua dengan harga

akan tetapi jual beli belum mungkin dilakukan oleh karena syarat 

syarat untuk m6taksanakan jual beli belum terpenuhi

— berdasarkan keterangan keterangan yang diuraikan di atas maka 

kedua belah pihak menerangkan dengan ini telah mencapai per • 

mufakatan dan persetujuan untuk membuat suatu pengikatan 

untuk jual beli, sebagaimana mereka telah mufakat dan setuju 

sebagai borikut : •

----------------------------------------------  Pasal 1. ---------------------------------------------

— Pihak pertama dengan ini berjanji kepada dan mengikatkan 

terhadap pihak kedua, untuk segera setelah diperolehnya Sertipikat
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atas tanah hak yang diuraikan diatas dari pihak yang berwajib, 

menjual tanah berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri 

diatasnya tersebut kepada pihak kedua atau pihak lain yang d i

tunjuk oleh pihak kedua, sebagairnana pihak kedua dengan ini 

berjanji kepada dan mengikatkan diri terhadap pihak pertama 

untuk membelinya.

---------------------------------------------- Pasal 2. ------------------------------------------------

— Harga jual beli tanah hak berikut segala sesuatu yang tertanam 

dan berdiri diatasnya tersebut dttetapkan sebesar Rp.

----------------------------------------------  Pasal 3. ----------------------------------------------

— Dengan didapstnya Se’tipikat atas tarah htk tersebut atas 

flama penghadap pihak pertama, maka tanah hak tersebut berikut 

segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya dianggap 

telah dijual oleh pihak pertama kepada pihak kedua, sedang 

pihak kedua dan

baik bersama sama maupun masing masing dengan ini ( seberapa 

perlu dengan suatu surat kuasa tersendiri ). 

diberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut oleh pihak pertama, 

untuk mewakili pihak pertama dalam hal pelaksanaan jual befi
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tanah hak tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan ber

diri diatasnya dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang beiwe * 

nang dan untuk keperluan itu melakukan segala tindakan yang 

dianggap baik dan perlu, tidak ada yang dikecualikan. 

----------------------------------------------  Pasal 4. ----------------------------------------------

— Jual bell dari pada tanah hak tersebut segala sesuatu yang 

tertanam dan berdiri diatasnya tersebut akan dilakukan dengan 

memakai syarat syarat dan perjanjian perjanjian yang lazim diper-' 

gunakan untuk jual belt tanah semacam tanah yang diuraikan di 

atas, dan dengan ketentuan selanjutnya bahwa tanah hak berikut 

segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya tersebut .*

a. -  tidak dikenakan sesuatu sitaan.

b. -  tidak dijadikan jeminan sesuatu perhutangan

c. -  adalah haknya/mihknya pihak pertama dan hsnya pihak per

tama yang berhak penuh untuk memindah tangankannya dan 

pihak kedua tidak akan mendapat suatu tuntutan berupa apapun 

juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih 

dahulu atau turut mempunyai hak atasnya.

— dan karenanya pihak kedua dengan ini dibebaskan oleh pihak 

pertama mengenai hal hal tersebut.

d. -  pihak pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri terhadap

pihak kedua untuk pada waktu pelaksanaannya jual beli itu 

secara resmi akan memberikan bantuan sepenuhnya kepada 

pihak kedua dengan menanda tangani semua surat dan formulir 

tanpa untuk itu meminta tambahan biaya. 

----------------------------------------- :—  Pasal 5 . ----------------------------------------------

— Selama tanah hak tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam 

dan berdiri diatasnya belum dijual secara resmi oleh pihak pertama 

kepada pihak kedua dengan jalan pembuatan akte Jual Beli 

dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang atau
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selama tanah hak tersebut belum dibalik nama keatas nama 

pihak kedua setelah Akte Jual Beli ditanda tangani, maka pihak 

kedua dengan ini diberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut 

oleh pihak pertama, untuk dan atas nama pihak pertama menja- 

iankan segala hak yang ada pada dan/atau yang dapat dijalanken 

oleh pihak pertama sebagai pemilik dari tanah hak tersebut benkut 

segala sesuatu yang tettanam dan berdiri diatasnya, dan menjalan- 

kan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu, tidak ada yang 

dikecualikan, akan tetapi semuanya itu atas tanggungan dan resiko- 

nya pihak kedua sendiri yang dengan ini membebaskan pihak 

pertama dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai tindakan itu. 

----------------------------------------------  Pasal 6. ----------------------------------------------

— Kuasa kuasa yang tercantum dafam akta ini rnerupakan bahagisn 

yang penting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dari 

pengikatan ini dan jual beli tersebut dan tanpa adanya kuasa 

kuasa mana pengikatan ini dan jual beli tersebut tidak akan 

dibuat dan dilangsungkan diantara kedua belah pihak dan k a -  

renanya kuasa kuasa itu tidak akan berakhir karena sebab dan 

alasan apapun juga, lermasuk pula sebab dan alasan yang 

tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang Undarg Hukum 

Perdata.

---------------------------------------------- Pasal 7 ----------------------------------------------

— Biaya biaya yang berhubungan dengan diperokhnya Sertipikat 

atas tanah tersebut atas nama pihak pertama menjadi tanggungan 

d3n dibayar oleh pihak

sedang biaya biaya berhubungan dengan balik nama Sertipikat 

atas tanah tersebut keatas nama pihak kedua serta biaya pem - 

buatan akte ini, menjadi tanggungan dan dibayar oleh pihak kedua. 

---------------------------------------------- Pasal 8 ------------------------------------------------

— Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam
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pengikatan ini, akan diputuskan atas permufakatan kedua belah 

pihak bersama.

---------------------------------------------- Pasal 9, ----------------------------------------------

— Tentang akte ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak 

memiiih tern pat kedudukan Hukum ysng umum dan tidak berubah 

dikepaniteraan Pengadilan Negeri di

------------------------------  DEMIKIAN AKTE INI ------------------------------

-  Dibuat dan diresmikan sebagai minit di Surabaya pada hari dan 

tanggal seperti tersebut dalam awal akte ini dengan dihadiri 

oleh
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K U A S A  -  J U A L  

Nomor :

-  Peda hari ini,

-  Hadir dihadapan saya, Nyonya M AIM U NA H ZUBAIDAH Sarjana 

Hukum, Notaris di Surabaya dengan dihadiri olsh saksi-saksi yang 

saya, Notaris kenai dan yang nama namanya akan disebut pada 

ekhir akte ini ;

-  Penghadap teisebut diatas menerangkan dengan ini memberi 

kuasa kepada ;

-  Baik bersama sama maupun masing masing.
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-------------------  K H U S U S  -------------------
-  untuk dan atas nama psnghadap tersebut diatas, menjual 

memindahkan dan menyerahkan baik kepada diri pemegang kuasa 

sendiri maupun kepada pihak lain dengan harga yang ditetapkan 

tersendiri olsh yang diberi kuasa, atas :
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-  untuk keperluan tersebut diatas yang diberi kuasa boleh meng- 

hadap kepada Instensi dan /  Pejabat yang berwenang untuk itu 

menetapkan harga dan syarat syarat penjualannya menerima harga 

penjualan, menerima pembayaran serta membari kwitansi untuk hal 

itu dan menanda tangani akte ekte yang berhubungan dengan 

hal hal tersebut diatas tidak ada satupun yang dikecuaiikan.

-  Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun 

seluruhnya dan mencabut pemindahan yang pernah dilakukannya.

-  Sekarang hadir dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh 

saksi saksi yang sama ;

-  Penghadap yang terakhir ini menerangkan telah mengetahui dan 

dengan ini menerima baik pemberian kuasa tersebut sepanuhnya.

-  Para penghadap saya, Notaris kenal.

------------------------------  DEMIKIAN AKTE INI -------------------------------

-  Dibuat dan diresmikan sebagai minit di Surabaya pada hari dan 

tanggal sepeiti tersebut dalam awal akte ini dengan dihadiri 

oleh
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