
SKRIPSI

SAMSUL BAHRI

SUATU TINJAUAN TENTANG ARTI PENTING 
AKTA PPAT DALAM JUAL BELI HAK MILIK 

ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN TENTANG ARTI PENTING 
AKTA PPAT DALAM JUAL BELI HAK MILIK 
ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA

SAMSUL BAHRI



SUATU TINJAUAN TENTANG/

ARTI PENTING AKTA PPAT 
DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA

SKRIPSI

Oleh 
SAMSUL BAHRI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN TENTANG ARTI PENTING 
AKTA PPAT DALAM JUAL BELI HAK MILIK 
ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA

SAMSUL BAHRI



SUATU TINJAUAN TENTANG 
ARTI PENTING AKTA PPAT 

DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS 
DAN MEMENUHI SYARAT*-SYARAT UNTUK 
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

MILIK.
PBRPUSTAtAAB 

■'UNIVERSITAS A lR L A N O O A  

8 U R A B  A > A  _ _

Oleh:
SAMSVL BAHm ( 03Q311666 )

DOSEN PEMBIMBTNG DAN PENGUJI : 
up

fd  f ib

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
SURABAYA 

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN TENTANG ARTI PENTING 
AKTA PPAT DALAM JUAL BELI HAK MILIK 
ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA

SAMSUL BAHRI



KATA PENGANTAR

Dengan melalui bermacam-macam kesulitan, naraun 
juga didorong oleh pelbagai bantuan dari semua pihak,dan

* #
yang paling utama ialahi limpahan rahmat dari Allah yang 
Maha Pengasih, skripsi ini pada akhirnya dapat juga di- 
selesaikan.

Kemudian, dengan mengucapkan puji dan syukur kepa
da Allah yang penuh rahmat, saya ingin menggunakan kesem- 
patan ini untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih 
kepada ;
1* Bapak R. Djoko Soemadijo,5*H. selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga;
2. Semua dosen Fakultas Hukum Universita Airlangga yang 

telah mendidik dan raembekali saya dengan pengetahuan 
di bidang hukum dan bidang-bidang lain yang berkaitan 
dengan ilmu hukum;

3. Bapak Soedalhar,S»Ho, selaku dosen pembimbing dan pe-~ 
nguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan p'ikiran- 
nya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi 
ini;
Bapak Wisnoe Soesanto,S.H. dan Bapak Eman ,S.H* ,M.S. 
sebagai dosen penguji;

5. Bapak Rs* :Shindu$fitha# Notaris-PPAT yang telah memberi-
kan penjelasan sehubungan dengan materi skripsi ini;
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6. Bapak M. Busri,Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah dan 
Pengalihan Hak pada Kantor Sub Direktorat Agraria 
Kotamadya Surabaya, atas penjelasan-penjelasannya;

7. Pimpinan Perpustakaan non Eksakta Universitas Airlang
ga beserta staf, yang telah memberikan kemudahan kepa
da saya untuk memperoleh bahan penulisan skripsi ini;

.8. Saudari Eni Herwiyanti yang telah mendorong saya untuk 
segera menyelesaikan. skripsi ini;

rasa hormat dan penghargaan kepada :
Ibu dan almarhum Bapak saya, yang telah mendidik saya 
dengan cara mereka sendiri, sehingga saya dapat menca- 
pai tingkat pendidikan di perguruan tinggi;

-. Bibiku, Siti Masnur yang telah banyak memberikan sum- 
bangan moril dan materiil selama saya menjalani studi 
hingga selesai;

-. Tidak lupa kepada semua pihak yang tidak dapat saya 
sebutkan satu-persatu disini, yang telah berjasa kepa
da saya.

Akhirnya, dengan rendah hati skripsi ini saya per-
sembahkan ke pangkuan almamater dan negaraku Indonesia 
tercinta. Semoga sumbangsih ini berguna, khususnya bagi 
usaha memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menyatakan

Surabaya, Juni 1988

Samsul Bahri
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BAB I 
PENDAHULUAN

1. PERMASALAHAN : Latar Belakang dan Perumusannya*
A* Latar Belakang :

Dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai arti yang 
sangat penting, sebab sebagian besar kehidupan manusia sa- 
ngat bergantung kepada tanah. Hubungan yang erat' antara 
manusia dengan tanah ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
bahwa sebagian besar ummat manusia hidup di atas tanah, 
keraudian pada tanah pula ummat manusia .mencari nafkah un
tuk kelangsungan hidupnya dan akhirnya pada tanah juga o- 
rang yang meninggal dunia dikuburkan, sebagai tempat per- 
istirahatannya yang terakhir. Dengan demikian, tanah mem'- 
punyai peranan dalam kehidupan manusia, sejak manusia la- 
hir sampai meninggal dunia.

Sebagai sumber penghidupan, tanah dapat dikerjakan 
melalui usaha pertanian, perkebunan, perumahan, taman hi- 
buran, dan sebagainya atau diperjualbelikan begitu saja, 
sebab tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempu
nyai sifat permanen dalam arti mempunyai kemantapan untuk 
dicadangkan bagi kehidupan di masa mehdatang.

Di samping itu, tanah juga mempunyai peranan yang 
besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebab tanah 
merupakan sumber daya dan faktor produksi yang sangat

1
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dominan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional* 
Lebih jauh lagi, dalam kehidupan manusia dan kehidupan 
bernegara, tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis na- 
mun juga mempunyai nilai yang dapat ditinjau dari aspek 
sosial, politik, budaya, dan aspek hankamnas.

Menyadari akan pentingnya nilai-nilai tersebut, 
maka setiap penyelesaian sengketa pertanahan hendaknya 
memperhatikan asas ketertiban, kesejahteraan, keamanan, 
dan asas kemanusiaan. Hal ini adalah penting untuk menja- 
ga agar sengketa tersebut tidak berkerabang menjadi kere- 
san yang mengganggu stabilitas masyrakat dan pada akhir- 
nya akan berpengaruh pada ketahanan nasional suatu bangsa.

Masyarakat dalam dinamikanya telah berkembang sa- 
ngat pesat dan dalam perkembangan tersebut otomatis kebu- 
tuhan akan tanah semakin bertambah ( misalnya : untuk tem 
pat pemukiman, peribadatan, perkantoran, ,taman hiburan, 
dan sebagainya ). Sementar di lain pihak, tanah sebagai 
karunia Tuhan Yang Mahaesa mempunyai sifat yang statis. 
Keadaan ini menyebabkan nilai ekonomis tanah 6emakin me?? 
ningkat dari waktu ke waktu, sejalan dengan perkembangan 
masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang diikuti pula oleh 
perkembangan sosial, politik, budaya,dan ekonomi mengaki- 
batkan semakin banyaknya tanah rakyat yang tersangktt da
lam kegiatan-kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan hal itu, 
untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan maka jaminan’-

m t l i : i
p b h p l /s i a ; ; a a . .

i ’NiVBRSITAS A1ULANOOA'
K T I R A R A V A
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kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah mutlak diper 
lukan. Dal am hal ini, sangat diperluktJi campur tangan pe- 
merintah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 33 a- 
yat 3 Undang-undang Dasar 19b5 juncto paeal 2 Undang-un 
dang Nomor 3 Tahun I960 bahwa : Negara dalam kedudukannya 
sebagai organisasl kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat 
Indonesia mempunyai hak menguasai untuk mengatur, menentu 
kan, dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pe- 
meliharaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dan ruang angkasa untuk sebesar-besar kemak- 
muran rakyat; menetukan dan mengatur hubungan-hubungan hu 
kum antara orang-orang dengan bumi, air , dan ruang angka 
sa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang 
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dal am kaitannya dengan transaksi hak atas tanah, 
sebagai tindak lanjutnya perlu didaftarkan agar terjamin*
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah dari seseo- 
rang.

Menyadari akan pentingnya kepastian hukum hak atas 
tanah , maka Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahunl960,tentanfe Pe 
raturan Dasar pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 
I960 Nomor 10if, pasal 19 mewajibkan kepada pemerintah un
tuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Repub- 
lik Indonesia. Dan kepada pemegang hak atae tanah diwajib 
kan pula untttk mendaftarkan hak atas tanahnya, peralihan*
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nya, dan pembebanannya, sebagaimana dicantumkan dalam pa
sal 23, pasal 32, dan pasal 38.

Sesuai dengan nama dari Undang-undang Nomor 3 Ta
hun I960 yang terdapat dalam bagian dictum, yaitu ^’Undang- 
undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria", maka 
undang-undang ini hanya mengatur asas-asasnya saja. Sedang- 
kan ketentuan yang lebih terinci diatur dalam peraturan 
pelaksanaannya. Kemudian sebagai pengaturan lebih lanjtft 
dari pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria, maka dikeluar- 
kan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pen- 
daftaran Tanah.

Yang perlu ditekankan disini, bahv/a pendaftaran 
yang dimaksudkan oleh UU No. 3 Tahun I960 (untuk selanjut- 
nya disebut UUPA) adalah pendaftaran yang bersifat "recht 
kadaster", artinya pendaftaran yang bertujuan untuk raenja- 
min kepastian hukum dan kepastian hak ata. tanah. Lebih je- 
las lagi kalau kita melihat dalam UUPA bagian konsideran 
sub.d. yang berbuhyi :"bahv/a bagi rakyat asli hukum agra
ria penjajahan itu tidak raenjamin kepastian hukum"* Keten
tuan pendaftaran tanah di dalam UUPA sangat berbeda dengan 
ketentua pendaftaran tanah dalam hukum agraria produk pe
merintah kolonial yang pendaftarannya bersifat "fiskal 
kadaster”, artinya pendaftaran tersebut ditujukan untuk 
menentukan wajib pajak dari tanah yang didaftar.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang
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menggunakan sistem daftar buku tanah, mewajibkan agar se- 
tiap perubahan yang terjadi pada hak atas tanah didaftar- 
kan, agar apa yang telah didaftar dl dalam daftar buku ta 
nah tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehubu- 
ngan dengan itulah dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 ditentukan agar setiap perjanjian yang 
bertujuan memindahkan hak atae tanah, memberikan sesuatu 
hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau raeminjam uang 
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan 
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat 
yang ditunjuk oleh Mie'iteri Agraria'( selanjutnya dalam pe 
raturan pemerintah ini disebut: Pejabat ).

Yang dimaksud pejabat dalam pasal 19 Peraturan Pe 
merintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut adalah Pejabat Pem- 
buat Akta Tanah ( PPAT ). Hal ini dapat kita simpulkan da 
ri pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 
Tahun 1961, yang merupakan peraturan lebih lanjut dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Keadaan masyarakat Indonesia, yang sebagian besar 
penduduknya masih tinggal di daerah pedesaan dan awam hu- 
kum menyebabkan masih banyaknya transaksi hak atas tanah 
yang dilakukan "dibawah tangan", dalam arti tidak dilaku- 
kan di hadapan PPAT. Keadaan ini akan menyulitkan bagi pe 
nerima hak yang terakhir jika nantinya terjadi sengketa. 
Sengketa tersebut dapat berupa status, luas, batas, dan

I "j
j i a . v,v I
I - ZJI\ f - r l  '  i :TG * '*  m

I V b : * ^  r :
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letak tanahnya* Apalagi dalam zaman yang makin modern Ini, 
dimana individualisme mulai menanamkan pengaruhnya dan ke- 
giatan ekonomi modern telah merambah ke daerah-daerah.

Di samping itu, tanpa adanya akta PPAT yang merupa- 
kan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang tentagg 
adanya transaksi hak atas tanah maka seseorang akan dito- 
lak oleh kepala kantor pendaftaran tanah jika ia akan raen- 
daftarkan hak atas tanahnya, yang diperoleh dari transaksi 
tersebut ( kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti : pen
daftaran untuk pertamakalinya ).

Jadi, permasalahan pokoknya adalah bagaimana seba- 
xknya jual-beli hak milik atas tanah itu dilakukan ( dalam 
kaitannya dengan peranan akta PPAT dalam jual-beli hak mi
lik atas tanah dan pendaftarannya ), sehingga dapat dice- 
gah timbulnya sengketa pertanahan yang pada intensitas 
tertentu dapat me'ngganggu ketentraman hidup bermasyarakat 
dan pada lingkup yang lebih luas akan berpengaruh pada 
stabilitas nasional*
B. Perumusannya :

1 . mengapa masih banyak terjadi jual-beli hak milik 
atas tanah secara "dibawah tangan" ? ;

2* apakah jual-beli yang dilakukan dengan tanpa 
akta PPAT itu sah hukumnya ? ;

3* dengan siundangkannya UUPA dan dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, apakah
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setiap jual-beli hak milik atas tanah itu haru6 

dilakukan di hadapan PPAT ? ;
if. kapankah saat beralihnya hak milik atas tanah 

yang diperjualbelikan itu ? ;
5. permasalahan apa yang timbul jika jual-beli itu 

tanpa akta PPAT ? ;
6, manfaat apa yang didapat jika jual-beli itu dila

kukan dengan akta PPAT ?
2. Pen.jelasan Judul.

Judul skripsi ini dapat saya jelaskan sebagai be- 
rikut : bahwa dalam suatu peristiwa hukum, bukti surat 
merupakan alat bukti yang cukup kuat kedudukannya. Apala- 
gi jika surat tersebut merupakan akta otentik, maka keku« 
tan akta tersebut sebagai bukti dari terjadinya suatu pe
ristiwa hukum tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali 
jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan kepastian hukum hak atas 
tanah, pasal 19 PP No. 10/1961 menentukan macam-macam per- 
buatan hukum yang yang menyangkut hak atas tanah yang ha- 
rus dibuktikan dengan akta PPAT. Sedangkan dalam skripsi 
ini saya menitifaeratkan pada perbuatan hukum jual-beli 
hak milik atas tanah (untuk selanjutnya ditulis jual-beli 
hak atas tanah) dan seberapa besar arti penting akta PPAT
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dalam pendaftarannya.
Karena skripsi ini akan memaparkan arti penting 

akta PPAT,maka ada baiknya kalau kita ketahui terlebih da- 
huln pengertian akta PPAT.

Akta adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat dan 
berfungsi untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. 
Sedangkan PPAT adalah pejabat yang berv/enang untuk membu- 
at akta dari setiap perjanjian yang menyangkut hak atas 
tanah seperti yang ditentukan dalam pasal 19 PP No. 10 Ta
hun 1961. Jadi, akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh 
dan di hadapan PPAT. Dengan demikian akta PPAT termasuk 
jenis akta otentik sehungga raerapunyai kekuatan pembuktian 
wajib diterima kebenarannya, kecuali jika apa yang tercan- 
tum dalam akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya*

Tentang pengertian jual-beli hak atas tanah, tidak 
kita jumpai dalam UUPA. namun, karena UUPA masih berdasar- 
kan hukum adat (pasal 5 UUPA), maka pengertian jual-beli 
dapat kita artikan sebagai penyerahan hak milik (untuk 
selamanya) dari penjual kepada pembeli yang telah membayar 
harga tanah pada saat itu juga, tunai. Sedangkan, jika ter- 
jadi pembayaran tidak penuh pada saat jual-beli dilakukan, 
maka sisa pembayaran itu dianggap hutan, artinya termasuk 
dalam perjanjia hutang-piutang yang terjadi karena adanya 
pembayaran yang tidak penuh tersebut.
3 . Alasan Pemilihan judul.

Dalam alam kemerdekaan ini, pembaharuan di bidang
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hukum telah banyak dilakukan. Demikian juga dalam bidang 
hukum agraria, telah dibentuk hukum agraria yang sesuai 
dengan rasa keadilan dalazi alam kemerdekaan, antara lain 
adalan untuk raelindungi rakyat.

V/alaupun peraturan hukum menentukan bahwa perjan- 
jian yang menyangkut hak atas tanah harus dibuktikan de
ngan akta PPAT, namun dalam praktek masih banyak terjadi 
jual-beli hak atas tanah yang dilakukan dengan cara "di- 
bawah tangan". Di samping itu, juga adanya yurisprudensi 
Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "jual-beli tanpa ak
ta PPAT adalah sah hukumnya, asalkan dipenuhi syarat ma- 
teriil". Inilah yang mendorong saya memilih judul skripsi 
"Suatu Tinjauan Tentang Arti Penting Akta PPAT Dalam Jual- 
beli Hak Milik Atas Tanah dan Pendaftarannya". Selain itu, 
saya juga ingin mengetahui faktor apa sajayang meiiyebabr- 
kan seseorang lebih cenderung melakukan jual-beli secara 
"dibav/ah tangan1' ?

Kemudian, dengan raemaparkan arti penting akta PPAT 
dalam jual beli hak milik atas tanah dan pendaftarannya 
dalam kaitannya dengan kepastian hukum, diharapkan akan 
dapat menggugah kesadaran hukum masyarakat.
4- Tu.juan penulisan*

Pada dasarnya, seseorang yang membuat suatu karya 
ilraiah pasti mempunyai tujuan tertentu. Deraikian pula 
saya, dalam menyusun skripsi ini saya mempunyai tujuan :

i
i

. , i 

r u .. ■’ ' v
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1 . untuk melengkapi tugas dan sebagai syrat dalam 
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Air- 
langga;

2. memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu 
hukum, khueusnya hukum agraria kepada masyarakat 
dan mahasiswa* Dengan membaca tulisan ini diharap- 
kan pengetahuan hukum masyarakat dan mahasiswa akan 
bertambah luas, khususnya dalam bidang hukum agra
ria;

3. untuk menambah perbendaharaan bacaan dalam bidang 
hukum, khususnya hukum agraria pada Perpustakaan 
Pusat Universitas Airlangga dan Perpustakaan Fakul- 
tas Hukum Universitas Airlangga.

5 * Metodologi.
Dalam penulisan skripsi ini, langkah pertama yang 

saya tempuh adalah mengadakan pendekatan masalah. Dalam 
melakukan pendekatan masalah, saya menempuh dua jalur, 
yaitu : dengan mendasarkan pada teori dan kenyataan yang 
terjadi dalam praktek.

Sumber data dalam skripsi ini, didasarkan pada li- 
teratur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan 
yang akan dibahas, bahan-bahan perkuliahan selama belajar 
di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan wawancara 
dengan pihak yang langsung "berkecimpung" dalam masalah 
pertanahan, khususnya mengenai masalah jual-beli hak atas
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tanah dan pendaftaran tanah.
Setelah pendekatan masalah, langkah selanjutnya a- 

dalah pengumpulan data. Pengumpulan data saya,lakukan de
ngan mengadakan survey di Kantor Agraria Kotamadya Sura
baya, Kantor Notaris PPAT di Surabaya, dan studi perpusta
kaan di Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga,

Setelah data terkumpul dan diolah, maka langkah 
terakhir adalah penganalisagLn data. Penganalisaan dilaku
kan dengan cara meraaparkan teori-teori ilmu hukum yang 
ada kaitannya dengan jual-beli hak atas tanah dan pendaf— 
taran tanah, selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan-ke- 
nyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga 
nantinya dapat ditemukan jalan penyelesaiannya.
6. Pertanggung.jawaban SiBtfima-tilaa.

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan runtut da
ri pokok perraasalahan raaka materi pembahasan skripsi ini 
saya bagi menjadi lima bab, yang pada garis besarnya da
pat saya uraikan sebagai berikut.

Pendahuluan saya letakkan dalam BAB I, sebab di da- 
lamnya diuraikan secara garis besar materi penulisan skrip
si ini dengan mengemukakan latar belakang permasalahan 
dan rumusannya. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui 
terlebih dahulu apa yang menjadi titik tolak penulisan 
ini dan pembaca dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh 
(secara garis besar) tentang materi pembahasan skripsi ini
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sebelum memasuki bab-bab selanjutnya*
Kedudukan PPAT dalam pernindahan hak atas tanah, 

saya letakkan dalam BAB II, sebab saya menganggap penting 
untuk mengetahui terlebih dahulu, siapakah PPAT serta se- 
gala hak dan kewajibannya sebelum melangkah pada pembaha- 
san tentang jual-beli itu sendiri. Seperti yang telah ki- 
ta ketahui bahwa PPAT inilah nantinya yang mempunyai pe» 
ranan yang dalam jual-beli hak atas tanah dalam kaitannya 
dengan jaminan kepastian hukum. Selain itu, hal ini akan 
memberi pengetahuan bagi seseorang yang akan terlibat da
lam transaksi hak atas tanah, sehingga ia mengetahui ba- 
gaimana sebaiknya melakukan jual-beli tanah.

Beberapa Hal Tentang Jual-beli saya letakkan dalam 
BAB III, sebab merupakan pangkal tolak dalam pembahasan 
skripsi ini. Kita tahu bahwa jual-beli hak atas tanah 
merupakan salah satu perbuatan hukum yang_ bertujuan memin- 
dahkan hak atas tanah. Oleh karena itu, perlu adanya su
atu bukti yang kuat yang menyatakan tentang terjadinya 
pernindahan hak atas tanah tersebut guna menjamin kepastian . 
hukum bagi pemegang hak yang terakhir. Dalam bab inilah 
diuraikan tentang jual-beli hak atas tanah dan segala as- 
peknya dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan kepasti
an hak atas tanah.

Akta PPAT dan Relevansinya Dengan Pendaftaran Hak 
Atas Tanah, saya letakkan dalam BAB IV, sebab sebagai
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tindak lanjut dari jual-beli hak atas tanah maka perpin- 
dahan hak tersebut wajib didaftarkan untuk menjamin kepas
tian hukum dan kepastian hak atas tanahnya. Di samping itu, 
juga untuk menjaga agar apa yang telah dicatat dalam daf
tar buku tanah tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya. Da
lam bab ini akan diuraikan arti penting akta PPAT dalam 
rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah, di samping 
pendaftaran tanah dan sapek-aspeknya.

Penutup, saya letakkan dalam BAB V. Bab ini meru— 
pakan bab terakhir dari keseluruhan bab yang terdapat da
lam skripsi ini. Bab akhir ini berisi kesimpulan dari se- 
mua yang telah saya uraikan dalam BAB I sampai BAB I dan 
saran yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang 
timbul.

Demikianlah pertanggungjawaban sistematika dalam 
penulisan skripsi ini.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN TENTANG ARTI PENTING 
AKTA PPAT DALAM JUAL BELI HAK MILIK 
ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA

SAMSUL BAHRI



BAB II 
KEDUDUKAN. PPAT 

DALAM PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH

Peraturan. perundang-undangan adalah merupakan su- 
atu sarana untuk mengatur "persoalan-persoalan" yang dini- 
lai sangat penting dalam rangka melaksanakan pemhangunan 
nasional* Terlepas dari bentuk peraturan perundang-undang
an mana yang digunakan ( lihat : Ketetapan MPRS No. XX/ 
KPRS/1966 ), maka kita harus mengakui bahwa masalah perta- 
nahan beserta segala aspeknya adalah merupakan masalah na- 
sioaal bagi bangsa Indonesia*. Demikian pula Pejabat pembu- 
at Akta Tanah ( untuk selanjutnya disebut ppAT ), yang me
rupakan. salah satu aspek yang timbul dari masalah pertana 
han. Demikian peritingnya PPAT dalam kaitannya dengan masa 
lah pertanahan di Indonesia, khususnya untuk menjamin ke
pastian hukum dari suatu perbuatan hukum yang menyangkut 
tentang tanah sehingga pemerintah merasa perlu untuk me- 
ngaturnya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pera
turan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran 
Tanah. rialam pasal 19 peraturan pemerintah tersebut dite- 
tapkan ;

setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 
tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, aeng- 
gadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atae 
tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan su
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suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat 
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ( selanjutnya 
dalam peraturan pemerintah ini disebut pejabat ). 
Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri 
Agraria .

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat 
bahwa pernindahan hak atas tanah hanya dapat tuntas dengan 

adanya akta PPAT. sebab, keterlibatan ppAT dalam peminda- 
han hak atas tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum 
dari pernindahan hak tersebut. Dengan demikian, dalam ke
tentuan tersebut tersirat bahwa pembuatan akta di depan 
PPAT, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari kewaji- 
ban pendaftaran tanah, sebagaimana te&ah ditetapkan dalam 
pasal 19 Undang-undang pokok Agraria. sedangkan pengerti- 
an pernindahan hak atas tanah menunjuk padg berpindahnya 
hak atas tanah kepada pihak lain, misalnya karena ; jual- 
beli, tukar menukar, hibah atau hibah wasiat, waris, pem 
bebanan dengan hipotek dan sebagainya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas ten
tang PPAT, di bawah ini akan saya uraikan dengan lebih 
terperinci.
1• Yang Danat niangkat sebagai PPAT.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 PP 
10/1961, maka dikeluarkanlah peraturan Menteri Agraria 

Nomor 10/1961 tentang penunjukan pejabat yang Diraaksud

Sudargo Gautama.Tafsiran Undang-undang Pokok Agra
ria. c et.VI, Alumni, Bandung, 1986,h. J>2Q. :
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Dalam pasal 19 PP No.10/1961.

Dalam pasal 3 ayat 1 PMA No. 10/1961, ditentukan 
bahwa yang dapat diangkat sebagai pejabat (PPAT) adalah :

a. notaris;
b. pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan 

Departeraen Agraria yang dianggap mempunyai penge- 
tahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pen
daftaran tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang 
bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas 
tanah;

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

d. orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang 
diadakan oleh Menteri Agraria.
Selain ketentuan di atas, dalam pasal 5 ayat 1 

PMA No. 10/1961 juga ditentukan bahwa selama untuk suatu 
kecamatan belum diangkat seorang pejabat, maka asisten 
wedana/kepala kecamatan atau yang setingkat dengan itu 
(selanjutnya dalam peraturan ini disebut asisten wedana/ 
kepala kecamatan), karena jabatannya menjadi pejabat se- 
mentara dari kecamatan itu,

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat 
diambil kesimpulan bahwa PPAT adalah "pejabat khusus"2*

^Wawancara dengan Notaris-PPAT,27 Februari 1988,
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Sebab, untuk dapat diangkatsebagai PPAT, mereka yang di- 
tentuka dalam pasal 3 aya't 1 sub a,b,C PMA Wo. 10/1961 
harus melalui ujian terlebih dahulu yang diadakan oleh 
Direktorat Jenderal Agraria. Kecuali camat yang menjadi 
PPAT karena jabatannya.

Konsekuensi dari ketentuan di atas, tidaklah mung- 
kin orang lain bertindak sebagai PPAT selain mereka yang 
ditetapkan oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam 
Negeri). Kecuali untuk camat yang karena jabatannya me- 
rangkap sebagai PPAT untuk v.ilayah kecamatannya*

Sehubungan dengan ketentuan di atas, bagaimanakah 
kedudukan kepala desa yang pada masyarakat hukum adat du- 
lu berwenang untuk menanggung sahnya jual-beli* tanah ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita 
perhatikan pasal 43 PP No. 10/1961 yang menentukan bahwa 
"Barangsiapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, 
tanpa ditupjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipi- 
dana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/ 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-". Selain itu, 
dalam pasal kk PP No, 10/1961 ditegaskan bahwa "kepala de
sa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksudkan oleh 
pasal 19 PP No. 10/1961 jika perjanjian ini tidak dibuat- 
kan aktanya oleh dan di hadapan PPAT. Pelanggaran terhadgip 
larangan ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 bu
lan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-".

Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelaslah bahwa
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para kepala desa tidak lagi mempunyai wewenang untuk me- 
nanggung sahnya suatu jual-beli hak atae tanah. Yang mung 
kin adalah ia dapat menjadi eaksi dalam suatu jual-beli 
hak atas tanah. Itupun jika ia diperlukan oleh PPAT.

Dalam hal camat menjadi/menjabat sebagai PPAT ka
rena jabatannya, ia tidak memerlukan surat keputusan pê - 
ngangkatan. Jika ia karena suatu sebab (sakit atau cuti) 
tidak dapat menjalankan tugasnya, maka yang bertindak se 
laku PPAT ialah pegawai yang secara sah mewakilinya seba
gai camat. iaj-pnn tidak memerlukan surat keputusan pengang 
katan. Demikian ditentukan dalam surat Edaran Menteri per 
tanian dan Agraria tanggal 21 April 1962 No. Unda 1/2/6.

Camat yang menjabat sebagai PPAT masa jabatannya 
adalah selama ia menjadi camat, jika camat itu berhenti 
(sebelum masa jabatannya berakhir) atau dipindahkan, ma
ka penggantinya dengn sendirinya menggantikannya sebagai 
PPAT. Tapi, jika ia berhenti karena masa jabatannya ber
akhir, maka penggantinya tidak lagi menjabat PPAT.

Jika untuk suatu kecamatan telah diangkat seorang 
PPAT, maka camat yang bersangkutan (yang menjadi PPAT ka
rena jabatannya) tetap menjadi PPAT sementara di samping 
PPAT yang diangkat tersebut, sampai ia berhenti menjadi 
camat di kecamatan tersebut.

Kebijaksanaan yang diambil rialam mengangkat PPAT 
ialah bahwa seorang ppAT diberi d^erah kerja yang melipu- 
ti lebih dari satu kecamatan, dengan maksud untuk memberi
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kesempatan kepada para camat untuk bertindak 6ebagai PPAT 
sementara^.
2. Daerah Ker.la PPAT.

Pada asasnya, untuk setiap kecamatan diangkat se 
orang PPAT* Namun dalam hal-hal tertentu, seorang PPAT 
diberi daerah kerja lebih dari sati kecamatan.. sebaliknya, 
dapat pula diangkat lebih dari seorang ppAT untuk satu 
kecamatan. Demikian ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 pera
turan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961.

Untuk kelancaran dan ketertiban tugas dan wewenang 
maka seorang ?PAT hanya berwenang membuat akta mengenai 
tanah-tanah yang terletak dalam daerah kerjanya. Namun da 
lam hal-hal tertentu dengan izin Menteri Agraria (seka- 
rang Menteri Dalam Negeri) atau petugas yang ditunjuk o- 
lehnya, seorang PPAT dapat membuat akta mengenai tanah-ta 
nah yang terletak di luar daerah kerjanya (pasal 2 ayat 2 

PMA No.10/1961), misalnya dalam hal pembebanan hipotek 
atas beberapa bidang tanah yang letaknya di berbagai ke
camatan.

Dalam hubungannya dengan daerah kerja seorang PPAT, 
perlu kita perhatikan surat Menteri Agraria No. DHK/1/^1 
tertanggal 9 Juli 196^ yang menetaibkan

1. Di dalam pejabat khusus berhalangan menjalankan

■ Eddy• Rttchiyat.-Sistem-Pendaftaran Tanah Sebelum 
Dan Sesudah Berlakunya-UUPA.Armico:5andung.iq8U.h.54.

m i m e
rarPU STAKAAB

■TOJVERSITAS AlKJLANOOjt'iR T ' T* * >/• A ^
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tugasnya balk karena cuti atau sakit,maupun karena 
hal-hal lain, maka notaris pengganti tidak dengan 
eendirinya dapat bertindak sebagai pejabat. Kebi- 
jaksanaan kita sampai sekarang memang tidak ditun- 
juk dan selama itu orang-orang yang berkepentingan 
supaya datang pada pejabat lain (pejabat yang di
tun juk khusus atau camat yang bersangkutan);

2. apabila seorang pejabat akan memindahkan atau mem- 
peroleh hak atas tanah untuk dirinya, sedang letak 
tanah yang akan dipindahkan atau yang diperoleh 
itu ada di dalam wilayah kerjanya, maka pembuatan , 
ak'ta .pemindahan hak dilakukan di muka pejabat lain4-*
Surat Menteri Agraria tersebut mengisyaratkan bah

wa dalam hal-hal tertentu, seorang PPAT dapat membuat akta 
mengenai tanah yang terletak di luar daerah kerjanya .

Kemudian untuk ketertuban dan kelancaran tugas PPAT, 
maka perlu adanya suatu "lembaga" atau pejabat yang membe- 
rikan petunjuk-petunjuk kepada PPAT dan mengawasi PPAT 
dalam melaksanakan tugasnya* Berdasarkan SK Menteri Perta- 
nian dan Agraria No. Sk. 5/Ka/1962, tertanggal 26 Maret 
1962, maka kepala kantorinspeksi pendaftaran tanah dan 
KP3T ditunjuk sebagai pengawas tersebut. .
3. Tugas Dan Kev;a.1iban PPAT.

Telah kita ketahui bahv/a PPAT adalah "pejabat khu- 
sus" yang diangkat oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) 
dalam rangka untuk mencapai ketertiban di bidang pertanâ - 
han, khususnya dalam rangka pemindahan hak atas tanah dan 
hal lain seperti yang diatur dalam pasal 19 PP No. 10/1961.

^Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agra
ria, Bukuj^ntAjna^ Bina Sejahte- 
ra,Jakarta,1984>h*75*
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Pengangkatan PPAT yang diatur dalam peraturan per- 
undang-undangan, juga disertai dengan hak-hak dan kewaji- 
ban-kewajibannya. Jadi, hak-hak dan kewajiban-kewajiban- 
nya secara tegas telah ditentukan pula dalam peraturan 
perundang-undangan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No
mor 10 Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaannya.

Kewajiban-kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah ter
sebut adalah ;

a. semua PPAT (baik yang diangkat secara khusus mau- 
pun camat karena jabatannya) sebelum memangku ja
batannya diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau 
janji menurut agama dan kepercayaannya masing-ma- 
sing , di hadapan pejabat pemerintah.
Untuk PPAT yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, 
mengucapkan sumpah atau janji di hadapan gubernur 
kepala daerah tingkat I dimana PPAT yang bersang- 
kutan ditempatkan. Sedangkan camat/kepala kecama
tan yang karena jabatannya menjadi PPAT, mengucap
kan sumpah atau janji di hadapan bupati/walikota- 
madya kepala daerah tingkat II dimana pejabat yang 
bersangkutan ditempatkan (pasal 1, pasal 2 PMDN 
No. 2/1977);

b. menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang 
dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Men
teri Agraria serta wajib menyimpan asli deri akta- 
akta yang dibuatnya (pasal 38 PP No. 10/1961 j.o.
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pasal 8 ayat 1 PMA No. 10/1961). Jika seorang pe- 
jabat mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih 
dari satu kecamatan, maka untuk tiap-tiap kecama- 
tkn dibuat aktanya tersendiri (pasal 8 ayat 2 PMA 
No. 10/1961);

c. membuat akta mengenai perbuatan-perbuatan hukum 
yang disebutkan dalam pasal 19 PP'No. 10/1961;

d. setiap akhir bulan diwajibkan untuk menyampaikan 
laporan mengenai akta-akta yang dibuatnya selama 
bulan itu kepada kepala kantor agraria setempat 
dan untuk selanjutnya kepala kantor agraria mela- 
porkan hasil kompilasinya kepada kepala direktorat 
agraria propinsi. Laporan ini gunanya adalah untuk 
mengikuti aktivitas PPAT dalam pelaksanaan PMA No. 
lif Tahun 1961. Laporan tersebut demikian penting- 
nya sehinggaf,daftar nihil" pun harus dilaporkan. 
Yang perlu ditegaskan bahwa dengan mengabaikan 
memberi laporan daftar akta-akta tersebut dapat me- 
nimbulkan dugaan, bahwa penyelenggaraan pembuatan 
akta oleh PPAT tidaklah sebagaimana mestinya menu- 
rut peraturan yang berlaku dan dengan demikian akan 
membawa kemungkinan diambil tindakan terhadap PPAT 
yang bersangkutan (surat MENTANAG No. Unda.10/6/22, 
tanggal 17 Desember 1963);

e. membantu pihak-pihak yang berkepentingan (yang te
lah membuat akta padanya) dalam mengajukan permoho-
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honan izin pemindahan hak' dan permohonan penegasan 
konversi (Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria 
No. 2/1962).
Menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, bantuan 
tersebut merupakan "service" yang diwajibkan dan 
karena itu tidak diperkenankan untuk memungut da
ri yang berkepentingan suatu pembayaran tambahan 
disamping honorarium yang telah diterima. Service 
semacam ini diwajibkan pula kepadanya oleh PMA No. 
14/1961, mengenai pengiriman surat permohonan izin 
pemindahan hak. Berhubung dengan itu maka para ' 
pejabat dilarang untuk secara langsung atau tidak 
langsung menganjurkan, apalagi memaksa pihak-pihak 
yang berkepentingan untuk tidak meminta perantara- 
annya, akan tetapi meminta perantaraan orang-orang 
tertentu dengan memungut pembayaran tambahan;

f. menggunakan akta yang bentuknya telah ditetapkan 
dangan PMDN No. 104/DJA/1977, yang disempurnakan 
dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 
62/DJA/1978. Konsekuensinya, jika PPAT membuat akta 
dengan tidak menggunakan formulir yang ditentukan 
oleh PMDAN No. 104/DJA/1977, maka kepala kantor 
pendaftaran tanah akan menolak pendaftaran jual-be
li tersebut;

g. wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan 
oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri)
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dan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk untuk 
mengawasinya (pasal ayat 1 PP No. 10/1961).
Selain kewajiban-kewajiban di atas, dalam membuat 

akta untuk tanah-tanah yang sudah dibukukuan, PPAT harus 
menolak membuat akta peralihan hak atau hutang piutang 
dengan jaminan hak atas tanah jika^:

a. hak atas tanah itu dalam sengketa;
b. hak atas tanah itu dalam sitaan;
c. hak atas tanah itu dikuasai oleh Negara, misalnya: 

tanah-tanah yang terkena undang-undang landreform 
dan lain-lainnya;

d. yang mengalihkan hak ternyata bukan pemiliknya, 
atau kuasanya yang sSh;

e. yang menerima hak ternyata tidak berhak memiliki 
hak atas tanah itu, misalnya :

1. orang asing, kecuali untuk hak pakai;
' . badan hukum untuk hak.Lmilikf kecuali badan 

;_hukum. tertentu;
f. hak yang dialihkan adalah hak guna usaha;
g. akta peralihan hak atas tanah itu berupa akta pen- 

jabat sesudah tanggal 2if September 1961 yang belum 
dibalik nama (jadi tanpa sertifikat);

h. bidang tanah itu terletak di luar v/ilayah kerja 
PPAT yang bersangkutan;

i. apabila bidang tanah itu telah ada sertifikatnya 
tapi tidak dapat ditunjukkan kepada PPAT yang 
bersangkutan;

j. belum membayar biaya pendaftaran di kantor agraria 
kabupaten/kotamadya (bagi yang sudah ada sertifikat
nya);

k. surat bukti hak tanah yang bersangkutan belum dico- 
cokkan dengan buku tanah yang ada pada kantor agra
ria setempat.
Sedangkan untuk tanah-tanah yang belum dibukukan, 

PPAT dapat juga membuatkan akta untuk pernindahan haknya 
atau untuk pembebanannya dengan suatu tanggungan , asalkan

^Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur.Beberapa 
Peraturan perundangan Agraria«1980ih.63«
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£dipenuhi syarat-syarat sebagai berikutD:
a, diserahkan surat keterangan pendaftaran tanah 

(SKPT) yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu 
belum mempunyai sertifikat. Di daerah di luar 
kota tempat kedudukan kantor agraria kabupaten/ 
kotamadya surat keterangan pendaftaran tanah dapat 
diganti dengan pernyataan orang yang berhak yang 
dikuatkan oleh kepala desa yang bersangkutan;

b. kepada PPAT harus diserahkan pula:
1. surat bukti hak;
2. keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh 

camat yang membenarkan surat bukti hak itu;
3* surat tanda bukti pembayaran biaya pendaf

taran.
Kemudian, sebagai imbalan atas‘ jasanya dalam pem- 

buatan akta yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 10/1961, 
PPAT tentunya mendapat honorarium dari orang-orang yang 
menggunakan jasanya* Honorarium tersebut merupakan peng- 
hasilan pribadi PPAT. Besarnya honorarium diatur dalam 
pasal 6 PMA No. 10/1961, yaitu sebeasar 1/2 % dari har- 
ga penjualan atau harga taksiran dengan minimal Rp 100,00, 

Harga penjualan yang dimaksud adalah harga yang 
disebutkan dalam akta jual-beli. Dalam praktek, seringka- 
li harga yang tercantum dalam akta jual-beli tidak sama 
dengan harga yang sebenarnya, biasanya lebih rendah. Hal 
inidimaksudkan (oleh para pihak) asar honor PPAT menjadi 
lebih kecil dan (sebelum berlakunya PMDN No. 2j1978) su- 
paya biaya pendaftaran juga lebih kecil (sebab dihitung 
dari harga jual). Namun,sebenarnya PPAT dan kepala kantor 
pendaftaran tanah dapat tidak terikat pada harga yang

KlTMri
PBIU’U, T4K.AAH

-■ ’-.KANOQ//
' !PJ :
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tercantum dalam akta, dalam menentukan terhadap 1/2# ter
sebut, tetapi mereka boleh menggunakan harga taksiran u-

7mum yang ada di kantor pendaftaran tanah •
Sehubungan dengan pembahasan honor, para saksi pun 

juga mendapatkan honor, Pasal 7 PMA No. 10/1961 hanya me- 
ngatur honor saksi-saksi yang terdiri atas kepala desa 
dan seorang anggota pemerintahan desa yang bersangkutan, 
yaitu sebesar 1% dari harga penjualan/taksiran tanah yang 
dijual* Sedangkan untuk saksi-saksi selain yang telah dir. 
sebutkan di atas, peraturan perundang-undangan tidak me- 
ngaturnya. Dalam praktek, seringkali penjual/pembeli di- 
bebani \% juga, namun tidak menutup kemungkinan untuk ta- 
war-menawar.

PPAT Khusus.
Berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria, tang

gal 20 Maret 1969 no, Sk/Depag/66 telah diangkat karena 
jabatannya beberapa pejabat tertentu dari departemen Agra
ria sebagai PPAT dengan wewenang khusus dan daerah kerja
nya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Wewenang mereka 
terbataa pada pembuatan akta mengenai :

a. jual-beli tanah hak milik, hak guna bangunan atau
hak pakai bersangkutan dengan Peraturan Presidium
Kabinet no. 2/prk/l965 dan no. 5/Prk/1965;

7'Effendi Perangin.Praktek Jual-beli Tanah.cet.I. 
Rajawali Pers,Jakarta,1987 (selanjutnya disingkat Effendi 
Perangin I),h.23.
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b. pemindahan hak guna usaha atas tanah-tanah perke- 
bunan;

c. pemindahan hak atas tanah-tanah lainnya yang seca
ra khusus ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Di- 
rektur Jenderal Agraria.
Dengan demikian* PPAT dengan v;ewenang khusus ini

merupakan"pengecualian" dari PPAT biasa yang pada umumnya
hanya mempunyai daerah kerja terbatas pada satu atau bebe-
rapa kecamatan saja. Sedangkan kedudukan PPAT dengan wewe-

0nang khusus ini adalah di Jakarta •
Dengan adanya pengangkatan secara khusus ini, maka 

para PPAT lainnya, demikian juga para camat tidak berwe- 
nang lagi untuk membuat akta tanah raengenai perbuatan- 
perbuatan hukum tersebut di atas (a, b, c).

Pengangkatan secara khusus ini dilakukan atas per- 
timbangan, bahwa.perbuatan-perbuatan hukum yang dibuatkan 
akt^nya itu bisa berpengaruh luas pada kehidupan masyara-. 
kat ataupun karen̂ i untuk itu diperlukan penyelidikan yang 
mendalam dari segi yuridis, agraris, politis, dan sebagai- 
nya sebelum aktanya dibuat.

Sedangkan honorarium yang dipungut oleh PPAT dengan 
wewenang khusus ini, bukanlah merupakan penghasilan priba- 
dinya, tetapi harus disetorkan kepada yayasan dana landre- 
form.

®Wawancara dengan Notaris-PPAT,2? Februari 1988.
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BAB III 
BSBERAPA HAL 

TENTANG JUAL BELI

1. Sahnya Jual-beli.
Pada hakikatnya, tujuan dari jual-beli hak atas 

tanah adalah untuk memindahkan hak atas tanah tersebut 
dari penjual kepada pembeli. Pernindahan hak ini dapat ter-‘ 
jadi jika jual-beli yang dilakukan sah menurut hukum. Da
lam teori ilmu hukum, jika suatu jual-beli tidak memenuhi 
syarat sahnya jual-beli, maka jual-beli tersebut batal 
karena hukum, artinya sejak semula jual-beli tersebut di- 
anggap tidak pernah terjadi oleh hukum, Keadaan demikian 
ini, tentunya sangat merugikan pihak pembeli seandainya 
pihak pembeli telah membayar harga tanahnya.Jadi secara 
teoritis, walaupun pembeli telah membayar harga tanah ter
sebut dan menguasai obyek jual-beli, tetapi karena jual- 
belinya batal demi hukum maka hak atas tanahnya tidak per
nah beralih kepada pembeli,

Persoalannya adalah kapankah suatu jual-beli itu 
dapat dikatakan sah menurut hukum ?

Untuk tnenjawab pertanyaan tersebut akan saya kemu- 
kakan dua pendapat. Yang pertama, tercermin dalam keputu- 
san Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat yang 
kedua adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 PP No.
10/1961, tentang Pendaftaran Tanah.

28
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pada g a r is  besarnya , Mahkamah Agung R e p u b lik  Indo 

n e s ia  menyatakan bahwa j u a l - b e l i  hak a ta s  tanah i t u  sah 

j ik a  s y a ra t  m a t e r i i l  te la h  d ip e n u h i, a r t in y a  bahwa s u b je k  

dan ob'jeknya t id a k  te rh a la n g  o le h  hukum untuk melakukan 

j u a l - b e l i  te rs e b u t . sedangkan menurut ketentuan p a s a l 19 
PP No. 10/1961 d ite n tu k a n  bahwa untuk melakukan j u a l - b e l i  

hak a ta s  tanah harus memenuhi s y a ra t  m a t e r i i l  dan f o r m i l ,  

a r t in y a  untuk melakukan j u a l - b e l i  hak a ta s  tanah harus 

d ila ku k a n  d i hadapan p e ja b a t yang berwenang (PPAT) d i sam- 

p in g  s y a ra t  m a t e r i i l  yang harus c ip e n u h i. Ketentuan p asa l 

19 te rs e b u t secara im p l is i t  mengandung p e n g e rtia n  bahwa 

untuk sahnya j u a l - b e l i  hak a ta s  tanah. harus d ip e n u h i s y a - 

m a t e r i i l  dan s y a ra t  fo r m il .

Dengan adanya dua pendapat yang t id a k  s in k ro n  t e r  

se b u t, maka pendapat manakah yang dapat k i t a  am bil seba ga i 

pedoma:^ d illam l'IjkLtannjia dengan k e p a s tia n  hukum dan c i t a -  

c i t a  hukum a g ra r ia  n a s io n a l ?

Untuk menjawab pertanyaan d i  a tas , akan saya u r a i  

kan pada ibagian la in  dalam bab i n i .

2, Jual-beli Tanpa Akta PPAT.
Walaupun peraturan perundang-undangan menentukan 

bahwa jual-beli hak atas tanah itu harus dilakukan di ha 
dapan PPAT, namun dalam kenyataanya masih banyak terjadi 
jual-beli hak atas tanah yang dilakukan dengan cara "diba 
wah tangan". Keadaan yang demikian ini dapat disebabkan 
oleh banyak half yang antara lain adalah ; rendahnya
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pengetahuan hukum masyarakat, masyarakat ing&n melakukan 
jual-beli secara praktis yang terlepas dari syarat yang 
berbelit-belit menurut pikiran mereka, kedudukan PPAT 
yang sulit dicap’ai (bagi orang-orang desa)*

Di muka telah dijelaskan bahwa jual-beli hak atas 
tanah yang dilakukan dengan tanpa akta PPAT adalah sah 
asalkan syarat materiilnya telah dipenuhi. Namun, jual-be 
li yang demikian itu akan menyulitkan pembeli di ketnudiaa 
hari* Menurut Effendi Perangin^ kesulitan-kesulitan yang, 
akan dihadapi pembeli adalah :

a* pembeli mungkin akan mengalami kesukaran untuk 
membuktikan haknya atas tanah yang dibelinya itu;

b.. tanpa adanya akta PPAT, tidaklah mungkin untuk 
memperoleh izin pernindahan hak dari instansi agra
ria yang berwenang;

c, kepala kantor pendaftaran tanah pun akan menolak 
untuk melakukan pencatatan peralihan haknya.
Beranjak dari kesulitan-kesulitan tersebut, timbul 

lah pertanyaan, apakah pembeli tidak dapat'meminta kepada 
pengadilan agar jual-beli tersebut dinyatakan sah menurut 
hukum dan dengan demikian ia dinyatakan sebagai pemilik 
yang sah dari tanah yang dibelinya itu ?

Menjawab pertanyaan tersebut, Effeadi perangin1̂  
mengatakan bahwa "sekarang ini, di luar sengketa orang 
tidak lagi dapat meminta kepada pengadilan agar ia dinya
takan sebagai pemilik dari suatu bidang tanah".

Effendi PerangintfHukuin Agraria di Indonesia Suatu 
Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum.Ra.iawali Pers.Ja
karta, 1986(selanjutnya disingkat Effendi Perangin II),h.29.
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Sedangkan , jika mengenai tanah itu terjadi perka
4

ra yang diajukan ke pengadilan, maka dapatlah pembeli me
minta kepada hakim agar jual-beli tersebut dinyatakan sah. 
Dengan bersarkan pada putusan pengadilan tersebut pembeli 
dapat meminta kepada kepala kantor pendaftaran tanah agar 
dilakukan pensatatan peralihan haknya, , selanjutnya akan. 
dilakukan"balik nama" atas sertifikat tanah tersebut.
3- Saat Beralihnya Hak Atas Tanah.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan dari 
jual-beli hak atas tanah adalah untuk mengalihkan hak mi- 
lik atas tanah dari penjual kepada pembeli. Baik itu di« 
tinjau dari sitem hukum barat (KUH Perdata) maupun ditin- 
dari sistem hukum adat (UUPA).

Yang menjadi permasalahan adalah kapankah saat be
ralihnya hak milik ata6 tanah yang diperjualbelikan itu ? 
Apakah pada sat penandatanganan akta di hadapan ppAT atau 
kah pada saat dilakukannya pendaftaran peralihan haknya 
di kantor agraria ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut^maka kita harus 
berpegang pada UUPA. Dalam pasal 5 UUPA menentukan yang 
pada garis besarnya bahwa UUPA mendasarkan pada sistem 
hukum adat. DeHgan demikian, walaupun dalam UUPA tidaK 
tidak kita temukan ketentua secara jelas mengenai jual-be 
li maka kita harus melihat pada sistem hukum adat yang te 
lah menjadi dasar bagi UUPA, sebagaimana telah disebutkan 
di atas.
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Dalam sistem hukum adat, ditentukan bahwa jual-be-
*

li itu sifatnya tunai dan terang, artinya untuk sahnya 
jual beli hak atas tanah itu harus dilakukan di hadapan 
kepala desa yang menanggung keafesahan jual-beli tersebut 
dan berpindahnya hak atas tanah itu terjadi serentak pa
da saat harga tanah diserahkan kepada penjual oleh pembeli*

Asas hukum adat tersebut di atas, direfleksikan * 
ke dalam UUPA* Dengan demikian,dapat kita katakan bahwa 
dalam sistem UUPA, pemindanan hak atas tanah telah terja
di sejak para pihak telah menandatangani akta jual-beli 
di hadapaan PPAT, hal ini sesuai dengan sifat tunai dari 
jual-beli dalam sistem hukum adat. sedangkan peranan kepa
la desa atau kepala adat, dalam sistem UUPA telah diganti- 
kan oleh PPAT yang merupakan satu-satunya pejabat yang 
berwenang untuk membuat akta pernindahan hak atas tanah. 
pernindahan secara tunai daiam sitem UUPA dapat kita lihatc 
dalam ketentuan pasal 1 formulir akta jual-beli yang di**- 
konstruksikan dalam bentuk kalimat "mulai hari ini tanah 
hak • . • yang diuraikan dalam akta ini. telah diserahkan 
kepada pembeli, yang mengaku pula telah menerima penyera- 
han itu .

Kemudian, bagaimana hubungannya dengan pendaftaran 
peralihan hak tersebut di kantor agraria ? Hal ini hanya 
merupakan realisasi dari adanya pernindahan hak tersebut^.

^wawancara dengan pejabat di Kantor Agraria Kota* 
madya Surabaya,6 April 1988.
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Tujuannya adalah agar apa yang te la h  d ic a ta t  d i  dalam d a f -  

t a r  buku tanah i t u  s e la lu  6esuai dengan keadaan yang senya 

ta n ya . Dengan d e m ik ia n ,d a fta r  buku tanah te rs e b u t s e la lu  

»up to  da te1**

Sistem UUPA tersebut di atas, berbeda dengan sis— 
tem hukum barat (KUH Perdata). Dalam pasal 1if57 KUH Per- 
data disebutkan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan 
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk me- 
nyerahkan suatu kebendaan,. dan pihak y^ng lain, untuk mem~ 
bayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan ketentuan 
pasal 1 if37 tersebut maka jual-beli dalam sistem hukum ba 
rat hanyalah merupakan suatu perjanjian saja. Jadi, deagan 
terjadinya jual-beli, hak milik atas benda yang bersangku 
tan belum berpindah kepada pembeli, selama belum ada pe- 
nyerahan dari penjual kepada pembeli,Jika jualibeli ter
sebut mengenai tanah, maka hak atas tanah .tersebut belum- 
lah berpindah kepada pembeli sebelum ada penyerahan yuri- 
dis, walaupun mungkin harganya telah dibayar oleh pembeli.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam sistem 
KUH Perdata, jual-beli dan penyerahan hak adalah merupakan 
dua perbuatan hukum yang berlainan. Hal ini, berbeda dengan 
sistem pp No. 10/1961 yang menentukan bahwa jual-beli dan 
penyerahan hak adalah merupakan satu perbuatan hukum, ar
tinya penyerahan hak telah terjadi pada saat jual-beli 
tersebut dilakukan.
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4.Dilema Kasasi Mahkamah Agung.
Sebelum melangkah pada pembahasan, maka ada baik- 

nya jika diketahui terblebih dahulu putusan-putusan ftah- 
kamah Agung yang menyangkut masalah transaksi hak atas 
tanah sehubungan dengan pasal 19 PP NO.10/1961. Adapun

1 pputusan-putusan Mahkamah ftgung tersebut adalah
a* Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 3 Nopem- 

ber 1971 no.539 K/Sip/1971 menetapkan bahwa :"se- 
sudah berlakunya UUPA,, maka'hanya perjanjian jual- 
beli yang dilakukan di hadapan ppAT yang sah11;

b. Mahkaman Agung dalam keputusannya tanggal ife Desem 
ber 1971 no.598 K/Sip/1971 menetapkan bahwa ^'si- 
fat pasal 19 PP No.10/1961 adalah tidak termasuk 
hukum yang memaksa, sebagai berikut; jual-beli sa- 
v.'ah yang tidak dilakukan di hadapan pejabat yang 
berwenang sebagaimana dikatakan olen pasal 19 pp 
No.10/1961 yaitu notaris atau camat. merupakan ju
al-beli yang tidak"sah menurut hukum, sehingga pem- 
belinya tidak perlu mendapatkan perlmdungan huknm"

c. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 13 April 
1972 no.1211 K/gip/ 1971 telah menetapkan bahwa: 
"membenarkan jual-beli sebidang sawah yang terjadi 
pada tahun 19o6. yang memakai akta berupa surat 
segel yang disaksikan oleh kepala desa":

d. Mankamah Agung dalam keputusannya tanggal 12 Mei
1972 no.l363 K/Sip/1971 telah menetapkan bahwa , 
"menetapkan, bahwa akta ju£l-beitia.tanah berikut ru 
musannya, yang tidak dibuat di hadapan PPAT adalah 
1sah, dan mendalihkan bahwa : ketentuan daiam pasal
19 PP No.10/1961 t id a k  bermasud untuk menyampingkan 
p a s a l-p a s a l d a r i KUH Perdata  atau k e te n tu a n -k e te n - 
tuan hukum t id a k  t e r t u l i s  mengenai j u a l - b e l i " ;

e. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 3 Oktober
1973 no. 460 K/sip/l973’telah menetapkan bahwa : 
"pasal 19 PP NQV!0/1961 adalah mengenai persoalan 
administratif"*
Dari keputusan-keputusan tersebut di atas, dapat

l^Soedalhar.Analisa dan Bvaluasi Mengenai pelak6a- 
naan THtFA 'nitin.iau Khusus dari seg:T Hukum. rakultas Hukum 
Univer6itas Airlangga, 1980,h. 1-if.
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dilihat bahwa Hahkamah Agung dalam keputusannya selalu 

berubah-ubah. Hal yang demikian ini tentunya tidak menja- 
rnin kepastian hukum hak atas tanah. selain itu, Kahkamah 
Agung hanya memandang jual-beli dari satu sisi saja yaitu 
sahnya peralihan tanpa memandang kepastian hukumnya. Hal 
ini tentunya sangat tidak mendukurig cita-cita bangsa dan??*- 
politik hukum. agraria nasional kita . walaupun dari segi 
hukum sesuai tugas yudikatif hal itu masih dapat dipaharai 
dan dibenarkan, namun, apakah putusan yang demikian masih. 
dapat diterima terus? sementara keputusan tersebut akan 
akan memberi dampak negatif kepada masyarakat luas. Sebab, 
putusan tersebut pada dasarnya tidak serasi dengan tujuan 
UUPA dan pp no. 10/1961 yang mehginginkan perubahan fun
damental di bidang peralihan hak dan jaminan kepastian 
hukum yang hendak digariskan secara tegas oleh pemerintah, 

yurisprudensi sebagai hukum ciptaan hakim yang da- 

pat dijadikan sarana untuk melakukan penyelarasan keten- 
tuan-ketentuan hukum adat dengan ketentuan-ketentuan hu
kum positif (yang tertuang dalam peraturan oerundang-un- 
dangan) hendaknya dapat berperan untuk merealisir UUP2E 

sebagai hukum yang in abstrakto menjadi hukum yang in kon 
kreto dengan mengadakan penyesuaian di sana-sihi agar'per
aturan perundang-undangan agraria dapat dapat diterapkan 
dengan sebaik-baiknya.

IV. Peranan Akta PPAT Dalam Jttal-beli Hak Atas Tanah.
Seprti yang telah diuraikan pada bagain-bagian
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eebelumnya, bahwa jual-beli yang dilakukan dengan cara 
3fiibav;ah tangan" adalah sah menurut hukum. Namun,. jual-be
li yang demikian ini tidak menjamin kepastian hukum bagi 
pembeli. Kenyataan inilah yang menimbulkan sengketa per- 
tanahan.

Berbeda halnya, jika jual-beli hak atas tanah itu 
dilakukan di hadapan PPAT, satu-satunya pejabat yang ber- 
wenang untuk membuatkan akta transaksi hak atas tanah se
bagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP No*10/1961* sebab, 
dengan dilakukannya jual-beli hak atas tanah di hadapan 
PPAT, maka pembeli akan memperoleh bukti yang kuat atas 
terjadinya jual-beli tersebut, yaitu berupa akta PPAT* ? 
Tidak hanya itu, sebab satu asli dari akta PPAT tersebut 
disimpan oleh ppAT yang bersangkutan, gunanya dapat dija- 
dikan sebagai alat bukti yang kuat jika kelak terjadi 
sengketa.

Tentunya akan timbul pertanyaan, seberapa "besar" 
jaminan kepastian hu^um yang didapatkan oleh pembeli., ji
ka jual-beli hak atas tanah tersebut dilakukan di hadapan 
PPAT ?

Menjawab pertanyaan tersebut, maka alasan-alasan 
yang dapat s&ya kemukakan adalah sebagai berikut ;

a. kita tahu bahwa akta PPAT adalah akta otentik, se 
bab akta PPAT ini dibuat oleh pejabat yang ditun.- 
juk oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri 0alam
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N e g e ri) dan pembuatannya d ila ku ka n  d i v/ilayah k e r -

ja pejabat yang bersangkutan, serta bentukunya di- 
tetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Akte 
otentik ini,mempunyai kekuatan pembukiian yang mut 
lak, mengenai hal-hal atau peristivja-peristiv.’a yang 
disebutkan di dalamnya1̂ , kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya.

b*,jika kita melihat pada isi formulir akta PPAT, di 
situ telah dirinci identitas dari 6ubyek maupun *■ 
obyek dati Jual-beli tersebut* Bahkan apabila isi 
formulir tersebut tidak sesuai dengan kasus yang 
ada, maka dibuka kemungkinan untuk mengubah (meren- 
voi) kalimat yang ada dalam formulir tersebut 
DSngan demikian apa yang tertulis di dalam akta 
benar-benar telah merekam semua identitas subyek 
dgjn objek -dari jual-beli yang dilakukan.

c. peran dari PPAT itu sendiri. pada dasrnya PPAT te
lah diperlengkapi dengan penguasaan aturan-aturan 
hukum dalam rangka tugasnya. Ketelitian dalam me- 
nyaring masalah-masalah seperti yang diatur dalam 
ketantuan hukum telah disiapkan dengan teliti. Na- 
sehat PPAT sering memberi ja lan keluar bagi kesu-

^Mr. P* Tresna.Komentar HIP.cet.XI,Paradnya Para- 
mita, Jakarta,1972,h.16^

■̂̂ Effendi perangin I.on.cit. .h .P ft.
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l i t a n  yang d ihadap i anggota m asyarakt yang awam
*

hukum* Fungsi p en yarin gan , m e n e lit i,  dan memberi 

pengarahan sesua i ketentuan , sangat membantu ke

p a s tia n  hukum.

D a ri k e t ig a  a lasan yang saya sebutkan d l a ta s , ma 

ka je la s la h  bahwa akta  PPAT akan dapat memberikan jam inan 

ke p a stia n  hukum atas p e ra lih a n  hak a tas  tanah yang d ip e r -  

ju a lb e lik a n .b a g i pem be li.
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AKTA PPAT DAN EELEVAKSINYA 
DENGAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAff

1 • Tu.juan pan Manfaat Pendaftaran Tanah.
Salah satu tujuan. pokok ditetapkannya UUPA adalah 

meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Upaya 
untuk roenuju ke arah tercapainya kepastian hukum dan ke
pastian hak atas tanah telah ditentukan dalam pasal 19 
UUPA ayat 1, yang menginstruksikan kepada pemerintah .un
tuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia, sedangkan bagi pemilik hak atas tanah 
diwajibkan pula untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, hal 
ini telah ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 UUPA, yang 
menentukan bahwa hak milik, demikian pula setiap perali- 
hannya, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain 
harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimak- 
sud dalam pasal 19*

*
Tegasnya pasal 19 UUPA menentukan bahv/a pendafta

ran tanah tersebut diadakan untuk menjamin kepastian hu
kum. Jadi, jelaslah bahwa pendaftaran yang akan diseleng- 
garakan itu adalah suatu rechtskadaster,bukanlah fiskal 
kadaster.

Kepastian hukum yang dijanjikan tersebut dapat
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kita lihat dari lingkup pendaftaran yang akan dilakukan, 
yaitu pendaftaran tanah yang dimaksud meliputi1̂ ;

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, yang 
menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat-su- 
rat ukur. Dari peta-peta pendaftaran dan surat- 
surat ukur dapat diperoleh kepastian mengenai 
letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan.
Ini mengenai apa y&ng disebut »asas spesialixeit1;

b. pendaftaran hak-hak atas tanan dan peralihan hak- 
hak tersebut. Termasuk dala m kegiatan ini pendaf
taran atau pencatatan daripada hak-hak lain (baik 
hakehak atas tanah maupun hak jaminan) serta beban- 
beban lainnya yang membebani hak-hak atas tanah 
yang didaftar itu. selain mengenai status daripada 
tanahnya, pendaftaran ini memberikan keterangan 
tentang subjek daripada haknya: siapa yang berhak 
atas tanah yang bersangkutan. Ini mengenai apa 
yang disebut <asas openbaarheid*;

c# pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang menu
rut pasal 19 ayat 2 berlaku sebagai alat pembuk- 
tian yang kuat (sertifikat).
Dari uraian di atas, maka pertanyaan yang mungkin 

timbul adalah apa sebabnya pasal 19 ayat 1 UUPA mengharus- 
kan kepastian hukum dari hak-hak atas tanah itu dijamin. 
dengan pendaftaran tanah ? Menjawab pertanyaan tersebut 
maka kita p£rlu membperhatikan. lalu-lintas hukum dalam 
praktek, bahwa dalam lalu-lintas hukum mengenai hak-hak 
atas tanah selalu timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut :

a, siapakah yang menjadi pemegang hak sebenarnya ?•
b, berapakah luasnya dan dimana letak serta batas-ba- 

tas bidang tanah yang bersangkutan ?

^Effendi perangin TI.ou.cit.. h.9?.
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Kedua pertanyaan tersebut timbul, oleh karena orang 
yang secara nyata menguasai sesuatu bidang tanah belum 
tentu merupakan orang yang berhak atas tanah itu dan le* 
tak serta batas-batas bidang tanah yang terkihat atau di
tun juk oleh orang yang menguasai belum tentu pula merupa- 
kan letak serta batas-batas yang sebenarnya.

Jadi, tujuan pendaftaran tanah yang ditentukan o^ 
leh UUPA dan peraturan pelaksannaannya adalah untuk menja
min kepastian hukum mengenai subjek dan objek. Hal terse
but sangat penting untuk mencegah ter jadinya- i’kekacauan" 
dalam laibu-lintas hukum. seprti yang dikemukakan oleh 
Ahadin Mintaroem, makil ketua komisi a DPRD Jatim, bahwa 
"salah satu penyebab mendasar yang mengakibatkan tinggi- 
nya kasus-kasus pertanah di Javva Timur, tak lain karena 
masih banyaknya tanah yang belum memiliki kepastian hu
kum dalam wujud sertifikat"^.

S is i  lain dari pendaftaran tanah adalah adanya 
manfaat ganda yang!tmelekat,t padanya. Manfaat ganda dari 
pendaftaran tanah yaitu ;

a. untuk kepentingan pemilikan tanah secara individu
al (aspek privat);

b. untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah (aspek 
publik)*

^'Munculnya Kasus Tanah Karena Status Hukum Yang 
Tak Jelas»TJav;a Pos.11 Maret 1986,-h.II.
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Bagi pemilik tanah, 6eperti yelah dijelaskan di 
atas dengan didaftarkannya tanah miliknya itu, statusnya 
menjadi jelas. Orang lain akan menghormati hak yang ber
sangkutan, sedang bagi yang nusmiliki sertifikat tanah, 
maka sertifikat tanah itu merupakan tanda bukti hak atas 
tanahnya* untuk meraperoleh kredit kredit misalnya, sese- 
orang dapat meminjam uang di bank baik secara ikatan. hi- 
potek/credietverband . dengan sertifikat tanah sebagai 
jaminan*

Manfaat lainnya yaituuntuk kepentingan masyarakat 
dan pemerintah, maka dengan adanya pendaftaran tanah 
secara menyeluruh, maka dat-data pertanahan itu dapat 
dipergunakan untuk perencanaan yang rapih untuk :

a.penarikan IPEDA/IPEDA (sekarang Pajak Bumi dan 
Bangunan);

b*meraudahkan'penyusunan rencana pembangunan baik un
tuk kepentingan pemerintah pusat maupun daerah;

c.untuk kepentingan pekerjaan umum*
2. Pendaftaran Tanah Sebelum Dan Sesudah UUPA.

Masalah pertanahan yang ada pada zaman kolonial 
(sebelum berlakunya UUPA) pada hakikatnya tidak dapat le- 
pas dari politik hukum kolonial, yang lebih mementingkan 
kepentingan pemerintah kolonial*

pada zaman kolonial, tanah-tanah di wilayah tanah 
air kita dibagi dalam dua golongan, yaitu; tanah-tanah 
dengan hak barat yang tunduk’- pada hukum agraria barat
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dan tanah-tanah dengan hak adat, yang tunduk pada hukum 
adat. Keadaan demikian ini, disebabkan oleh hukum agraria 
pada saat itu bersifat dualisme, yang merupakan produk 
dari politik hukum kolonial. Tanah-tanah dengan hak barat 
hampir semuanya terdaftar pada kantor pendaftaran tanah 
yang, diatur menurut Overschrijvingsordonnantie atau Ordo- 
nansi Baliknama (S. 1834-27). Sedangkan tanah-tanah hak 
adat hampir semuanya belum terdaftar, kecuali tanah-tanah 
agrarisch eigendom (S. 1873-38), tanah-tanah milik dalam 
kota Yogyakarta (Rijksblad Yogykarta tahun 1926 No.13), 
tanah-tanah milik di dalam kota-kota di daerah Surakarta 
(Rijksblad Surakarta tahun 1938 No.14), tanah-tanah grant 
di Sumatera Timur.

Jadi, pendaftaran tanah untuk kepastian hukum ha- 
nyalah ditujukan pada tanah-tanah dengan hak barat. Sedang
kan pendaftaran 'tanah-tanah milik dengan hak adat yang di- 
selenggsrakan di luar ndaerah pengecualian" tadi di Jawa, 
Madura, Bali, Lombok, dan Sulawesu Selatan oleh kantor- 
kantor Landrente atau pajak bumi tujuannya adalah untuk 
penarikan pajak (fiscaal kadaster). Akibat dari politik 
hukum kolonial tersebut rakyat Indonesia beranggapan bah- 
vva petok/pipil/girik itu adalah sebagai surat bukti pemi- 
likan tanah. Pandangan yang keliru ini berjalan terus bah- 
kan sampai memasuki era pembangunan setelah Indonesia mer- 
deka.
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Kemudian, setelah Indonesia merdeka dan dengan ber- 
lakunya UUPA, maka peraturan hukum agraria kolonial yang 
menyebabkan dualisme dan tidak menjarain kepastian hukum 
bagi rakyat Indonesia dicahut, Hal tersehut dimaksudkan 
dalam rangka mencapai kesederhanaan hukum"'̂ , Melalui UUPA 
ini ditetapkan adanya satu macam hukum yang berlaku ter- 
hadap hak-hak atas tanah, yaitu hukum adat (yang telah 
disaneer), Dan untuk menjamin kepastian hukum dan kepas
tian hak atas tanah , UUPA telah meletakkan dasar hukum 
pendaftaran tanah seperti yang ditentukan dalam pasal 19, 
pasal 23, pasal 32, pasal 38 UUPA* Jadi, jelas bahwa pen
daftaran yang diselenggarakan menurut UUPA adalah suatu 
rechtskadaster, bukanlah fiscaalskadaeter seperti pada 
zaman kolonial dulu.
3* Peranan pp NQ.10 Tahun 1961.

pp No. 10 Tahun 1961 merupakan peraturan pelaksana- 
an dari ketentuan pasal 19 UUPA, yang raenerintahkan kepa
da Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah 
di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pp No.10 
Tahun 1961 inilah diatur secara lebih mendetail tentang 
pendaftaran tanah beserta segala aspeknya.

Dengan diadakannya pendaftaran  tanah maka k i t a  

menghadapi era baru dalam pembuktian suatu hak a ta s  tanah.

B a c h tia r  £ f fe n d i,p endafta ra n  Tanah p i In d o n e s ia
T>an Peraturan-peraturan pelaksan^annyajAlumni , Bandung, 19 8 3 ,
h.lK
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Kalau dahulu pembuktian hak atas tanah cukup dipersaksi-
kan oleh kepala desa dan orang-orang sempadan, sekarang
dengan berlakurvya pp No*10/1961, maka tugas pembuktian'
tersebut telah dilakukan dengan suatu cara yang umum di

/
seluruh dunia yaitu pembuktian tertulis,teratur, dan 
terekam secara efisien dan tertib.

Sebelum "melangkah"lebih jauh lagi,saya ingin 
membatasi perobahasan dalam sub*J bab XV ini* Di sini, 
saya hanya menekankan pada pada pasal-pasal tertentu 
dalam PP 10/1961 yang mempunyai kaitan secara langsung 
dengan arti penting akta PPA$ dalam rangka pendaftaran 
hak atas tanah yang diperoleh dari jual-beli.

Dalam sistim pp 10/1961 dikenal dua raacam pendaf
taran, yaitu pendaftaran alas hak dan pendaftaran perbu- 
atan hukumnya. Dengan didaftarkannya perbuatan hukumnya 
itu akan bersambung dengan pendaftaran alas hak dan ter- 
jadilah balik nama alas hak tersebut ke atas nama pemilik 
baru ataupun pemegang hak tanggungannya. sebagai penghu- 
bung (interface) dari recording of deeds of convenyance 
(perekaman dari suatu perbuatan hukum) yang dilakukan 
oleh ppAT dengan recording of title (perekaman alas hak) 
yang dalam hal dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran 
tanah , maka ada tiga penghubung yang diakui oleh PP 10/ 
T9&1i yaitu :

a, akta PPAT yang sudah memenuhi syarat, yang diten-? 
tukan antara lain oleh PMA 10/1961 dan tidak •
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melanggar ketentuan pasal 22 FP 10/196*1;
b. surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh xn- 

stansi yang berwenang;
c. berita acara lelang, baik atas tanah yang sudah 

bersertifikat maupun tanah yang belum bersertifikat, 
seperti yang ditentukan dalam pasal 24 dan pasal. 27 
PP 10/1961.
Dari ketiga penghubung yang akui oleh pp 10/1961

aampak bahwa akta PPAT teriiiasuk di d&lamnya. Jadi, dj' sini-
lah letak pentingnya akta PPAT dalam rangka pendaftaran
hak atas tanah yang diperoleh' dengan alas hak jual-beli
Akta PPAT merupakan salah satu syarat kelengkapan yang
harus dipenuhi, jika seseorang akan mendaftarkan hak atas
tanahnya yang diperoleh dari suatu perbuatan hukum jual-
beli. Tanpa adanya akta PPAT , maka kepala kantor pendaf-

i ataran tanah akan'menolak untuk melakukan pendaftarannya • 
4«Kelemahan sistem jJUPA Dan'PP 10/1961.

Pada umumnya, dalam kegiatan pendaftaran .tanah 
dikenal dua macam sistem pendaftaran, yaitu sitem positif 
dan sistem negatif. Masing-masing sistem mempunyai kelebi- 
han dan kekurangan*

pada sistem positif, apa yang tercantum dalam buku 
pendaftaran tanah dan surat tanda bukti. hak yang dikeluar
kan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pihak ketiga

V/awancara‘ dengan p e ja b a t d i K a n to r 'A g ra r ia  K o ta - 
madya Surabaya,6 A p r i l  1988*
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(yang beritikad baik) yang bertindak atas dasar bukti hak
t

tersebut mendapat perlinaungan mutlak, walaupun kemudian 
ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di 
dalamnya tidak benar. pihak yang dirugikan mendapat kom- 
pensasi dalam bentuk-lain,

Sedangkan pada sistem negatif, surat tanda bukti 
hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal

S'

ini berarti, keterangan-keterangan yang tercantum di da
lamnya mempunyai kekuatan hukum dan haru6 diterima (oleh 
hakim) sebagai keterangan yang benar, sepanjang tidak 
ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Ja- 
di, dalam sistem negatif ini masih membuka peluang bagi 
pemegang hak sejati untuk menuntut haknya^*

Sehubungan dengan uraian di atas, sistem manakah 
yang digunakan dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya ? 
Jika kita menunjuk pada penjelasan pp 10/1961 pada nomor 
7 dinyatakan bahwa sistem pendaftaran hak yang diatur 
dalam pp 10/1961 adalah sistfem negatif, juga dari keten- 
tuan pasal 19 ayat Z huruf c UUPA. Namun, kalau kita per- 
hatikan pasal-pasal lain baik dalam UUPA maupun dalam 
PP 10/1961 , maka tercermin juga sifat-sifat pendaftaran 
eistim positif* sist&m positif dalam pp 10/1961 ini da
pat kita lihat dari adanya campur tangan Pemerintah untuk

Bachtiar ttffendi.ot).cit.«h.34.
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w

meneliti kebenaran suatu peralihan hale atas tanah • De
ngan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem 
pendaftaran dalam UUPA dan PP Ho. 10/1961 adalah sistem 
negatif yang bertendensi positif.

Walupun dalam UUPA dan PP No. 10/1961 telah meraa- 
dukan antara sistem positif dan sistem negatif, namun ma- 
sih ada "kelemahan" yang dikandung di dalamnya, yaitu :

a. v/alaupun pasal 23 ayat 1, pasal 32 ayat 1, pasal 38 
ayat 1 UUPA mewajibkan dilakukannya pendaftaran ter- 
hadap peralihan hale atas hak milik, HGU, dan HGB 
dan kemudian pasal 19 ayat 2 sub.c. UUPA menentu
kan bahwa pendaftaran tersebut meliputi juga pem- 
berian surat-surat tanda bukti halt, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat, naiiiun ketentuan 
yang imperatif tersebut tidak ada sanksinya;

b, adanya suatu argumentasi bahwa berdasarkan asas 
hukum adat, maka pada saat ditandatanganinya akta 
PPAT, maka pada saat itu pula telah terjadi per- 
pindahan hak atas tanah dari pembeli kepada penjual, 
sosuai dengan asas tunai. Jadi, walaupun akta PPAT 
tersebut tidak didaftarkan ke kantor agraria, aki- 
hat hukumnya berupa perpindahan hak tetap berlang- 
sung. Jadi tidak dilakukannya pendaftaran tidak

PO" Abdulrahman,Beberapa Aspekta Tentang Hukum Aflra- 
ria Seri Hukum Aflraria V,cet*II,Alumni,Bandung,1983,h.97•
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mempengaruhi berlangsungnya perpindahan hak.
Kelemahan tersebut di atas, hendaknya mendapat per- 

hatian yang serius, sebab akan dapat menyulitkan pelaksa- 
naan UUPA. Suatu misal, jika saj terjadi cara pendaftaran 
tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarkat, maka 
pihak-pihak yang bersangkutan tidak akan raemenuhi ketentu- 
an pasal 23» 32, dan 38 UUPA tersebut. Jika banyak yang 
berbuat demikian, maka pendaftaran tanah, yang akan me
merlukan banyak tenaga, alat, dan biaya tidak akan ada 
artinya.
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BAB V 
PENUTUP

1* Kesimpulan.
Beranjak dari uraian-uraian yang telah saya kemu- 

kakan pada bab-bab sebelumnya, maka saya dapat menarik 
kesimpulan seperti tertera di bawah ini :

a. pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan 
UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah suatu pen
daftaran yang bertujuan untuk menjamin kepastian 
hukum dan kepastian hak atas tanah;

b. PPAT adalah satu-satunya pejabat yang berwenang 
untuk membuat akta dari perbuatan hukum yang di
tentukan dalam pasal 19 PP No. 10/1961;

c* jual-beli-tanpa akta PPAT hukumnyai adalah sah, 
asalkan syarat materiil dipenuhi, mengingat UUPA 
masih mendasarkan pada hukum adat (yang telah di- 
saneer);

d. untuk membudayakan peralihan hak atas tanah dengan 
bantuan PPAT raemang memerlukan waktu, Mengingat te
lah "berakarnya" pandangan yang keliru (sebagai a~ 
kibat dari politik hukum kolonial) mengenai kepas- 
tian hak atas tanah, yaitu dengan menganggap petok 
pajak bumi sebagai bukti hak atas tanah;
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e* keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 
berkenaan dengan pasal 19 PP No. IO/I96I tidak 
mendukung catur tertib pertanahan dan dalam ling- 
kup yang lebih luas tidak mendukung cita-cita yang 
terkandung dalam UUPA;

f. perpindahan hak atas tanah telah tejadi pada saat 
akta PPAT ditandatangani oleh para pihak, sesuai 
dengan asas "tunai" dalam hukum adat;

g. harus kita bedakan antara recording of title (pe
rekaman alas hak) dengan recording of deeds of 
conveyance (perekaman dari suatu perbuatan hukum)*

2. Saran.
Bertolak dari semua uraian dan kesimpulan di atas 

maka di bawah ini saya kemukakan beberapa saran yang be- 
rupa :

a. perlu adanya suatu sistem pendaftaran tanah yang 
cepat, mudah, dan murah. Hal ini dimaksudkan untuk 
menumbuhkan kesadaran hukum. dan"gairah"masyarakat 
untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka PRONA hendaknya diper- 
luas jangkauannya/ruang lingkupnya;

b. PPAT dalam menjalankan tugasnya hendaknya berlaku 
cermat, mengingat akta yang dibuatnya adalah meru
pakan akta otentik;

c. walaupun jual-beli tanpa akta PPAT adalah sah, na
mun jual-beli yang demikian itu tidak menjamin

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN TENTANG ARTI PENTING 
AKTA PPAT DALAM JUAL BELI HAK MILIK 
ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA

SAMSUL BAHRI



kepastian hukum bagi pemilik yang terakhir. Jadi, 
dalam melakukan jual-heli hak atas tanah sebaik- 
nya dilakukan dengan bantuan PPAT;

d, aktivitas penyuluhan hukum perlu ditingkatkan dan 
tersebar, khususnya dalam idang hukum agraria yang 
berkaitan dengan arti penting akta PPAT dalam pe
mindahan hak atas tanah dan pendaftarannya;

e, perlu diupayakan suatu yurisprudensi yang mendu- 
kung pada maksud dan cita-cita raaupun politik hu« 
kuin agraria nasional kita, agar tercapai suatu ke
pastian hukum yang tuntas dan menyeluruh. Peran 
yurisprudensi.ini sangat besar sebab yurisprudensi 
i'nilah yang "menjembatani" antar hukum adat dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 
demikian diharapkan akan dapat membentuk opini, si- 
kap, dan perbuatan yang sesuai dengan kepastian hu
kum hak atas tanah seperti ysng dikehendaki oleh 
UUPA dan peraturan pelaksanaannya.
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Mengenai 

Tanah hak 

Nomor

AKT A J U A I B  [ I I
No......................... I ..................I 1 9 .......

Pada hari ini, hari ............................  tanggal ..... ................................... 19........
datang menghadap kepada kami .................................... .............. ....................... ......
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan ................................... ,.............................. . . . . 1*
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat*keputusannya 
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1 *
tanggal ,.i...................... ................ ............. 19....... Nomor ..................... ............... .
Agraria No, 10/1961 bertindak 1 * sebagai 

. ditunjuk
penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ijntuk Wilayah

dengan dihadliri oleh sakst-sakst yang kami kenal/diperkenalkan kepada kanni1 * 
dan akan discbutkan dibagian akhir akta ini :

I............................................. *>
..........;.......................................................................... ;................................ 2)

...................................................................................................................................................................................  3)

.......;...................................  S )

...................................................................................................... ...............  2)

......................................................................................................................  2)
J )

!........ 1... ....."""...^
........................................................
...................................................................................................................... 2>

selanjutnya disebut penjual :

H................................... ...... .....*>
..............................................................................................................2)

.............  2)
...... ............................................................................................... ...............  2)
........................................................................................... ;............ ;........... 2)

......................................................................................................................  2)

........................................................ .................. ..........................................  2)

......................................................................................................................  2)
................................. ,.......... ................ ......,.............................................. 2)

2)

selanjutnya disebut pembeli :
Para
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Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual 
kepada pembeli dan pembeli membeii dari penjual :

S e b id tm
i ) tanah hak : ..................... ..................  No.«b»h*|l»n dtrl

terletak di :
Daerah tingkat I /  Wilayah 
Daerah' tingkat II /  Wilayah 
Kecamatan /  Wilayah 
Desa 

diuraikan dalam surat ukur 
luas tanah
( ........................
berukuran panjang kurang-lebih 

lebar kurang-lebih

tgl............................................... No.
m3

........................................ m eter persegi )

..........................................................Meter 3>

..........................................................Meter 3 *
persil n o m o r ......................... . kohir n o m o r ..... .......................b lo k ........................  3)
dan berbatasan di sebelah :

Utara : ..................................... ....................................................................
Timur : ..... ........................................................................ ...............................3>
Selatan : ...............*.............................................................................................3)
Barat : ............................................................................................................. 3>

Selanjutnya para penghadap menerangkan :
bahwa jual-beli ini meliputi pula bangunan dan tanaman 1 * yang ada di atas
tanah tersebut, yaitu bcrupa ............. - .....................................................................
..................... :..................... ...<)
.............;................ ................ ,............  «>
bahwa jual-beli ini terjadi dengan harga Rp..................................................................
(... '........ ,....................... ........................
...............................................................................................................................  rupiah ) ;
bahwa penjual mengaku telah menerima scpenuhnya uang pembelian tersebut 
di atas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda 
penerimaannya (kwitansi);
bahwa jual-beli ini dilakukan dengan syarat-syarat seperti berikut I'

Pasal 1.

Mulai hari ini tanah hak dan bangunan serta tanaman 1 * yang diuraikan 
dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeli, yang mengaku pula telah 
menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari serta segala 
kerugian/beban yang diderita atas tanah hak dan bangunan serta tanaman ! * 
tersebut di atas menjadi hak tanggungan pembeli.

Pasal 2.

Penjual menjamin bahwa tanah-hak dan bangunan serta tanaman 
tersebut di atas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tang
gungan untuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban-beban lainnya.

Pasal 3 .................
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Jika pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang 
berwenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual-beli ini mfinjadi 
batal, maka ia dengan ini oleh penjual.diberi kuasa penuh yang tidak dapat 
ditarik kcmbali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan 
hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan 
dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dan jika ada,menerima uang ganti 
kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli.
Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di 
atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal ......
......................................................................................................... s)

................................................................. ........................... .............................................................. : .......................................................................................  5)

.............. ................................ s)

..................................................................... ................................................................................................................................................................................  5)
5)

........................... ..................  s)

.........;.. ................................ ...s)

.................. ................... ....;..... s)
...............................................................................................................................  s)

Pasal ..... v

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai
peralihan hak ini, dipikul oleh ............................................. .................... <...................

Demikian akta ini dibuat dihadapan .............................................................. 6>
........................ ......................*>)
.......................................................... «)
.............. .............................................. «)
................................. ...........;............. .. M
.......... ......................... ;......... «>
sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh 
kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jem pol ^  oleh para 
penghadap, saksi-saksi dan kami, penjabat pembuat akta tanah.

Penjual, Pembeli,
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Saksi-saksi : Peiyabat Pembuat Akta Tanah,

1.

<............... ) (................. )

2.

(............... )

K E T E R A N G A N :

1) Yang tidak perlu dicoret.
2) Dilsi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal penjual/ 

pembeli serta jika bersuami sebutkan juga keterangan-keterangan me
ngenai suaminya.

3) Hanya diisi bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat ukur.
4) Jika tidak diingini, keterangan pasal ini dapat dicoret/diganti.
5) Ruangan kosong in i,dapa t dipergunakan untuk syarat-syarat lain, yang 

dipandang perlu oleh kedua belah pihak. Bilamana tidak dipergunakan 
harus dicoret (Z).

6) Dlisi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal para saksi.
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) No........
V

No............................... / ......... . . . / ...............

S U R A T  K E T E R A N 6 A N

Yang bcrtanda tangan di bawah ini Lurah/Kepala D esa ........................................................
Kecamatan ................. ..........................  Wilayah ...................................................................
menerangkan bahwa :

1. persil h a k ................... (bekas hak Eig.No............................... ;.) No....... .......................
Sawah/Darat l )  terletak di dalam desa ..................................... ...........  Kecamatan

menurut Daftar letter C No............................................

Sertipikat tgl.......................................................................

.......................................... lua$ .....................................M2

2. dan berbatas sebelah 2)

Utara :
Timur
Selatan
Barat :

3. Di atas tanah tersebut berdiri ............................................ . .......................... .............

4. Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai ..............................................................

5. Batas-batasnya telah ditetapkan dengan tembok/tanda-tanda batas dari besi/ 
beton 1) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8.

6. Persil tersebut tidak dibebani dengan hipotik/credietverband dan pajak-pajak- 
nya telah dibayar lunas sampai tahun 19..........

Kotamadya 

Kabupaten 

Wilayah ...............

tertulis atas nama

Mengetahui : ............................ tgl.................. ..............19.

Lurah/Kepala D e sa ....................... ..............
Camat/Kepala.Wilayah Kecamatan

3)

I )  C o r e l  y e n *  l i d u k  p e t l u .

3 )  D ' i s i  b t l a  m e n p e n a i  t a n a h  b u k n n  b e k a s  h a k  B a r a t .  

H  A.I. h..,,... . - I n k  »,i., K . . ,  . H i t . n il.
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SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON
( Pasal 2 P.M.D.N. S.K. 59 / D.D.A. / 1970 )

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ............ .........................
P e k e r j a a n  ...................................
A 1 a m a t : ...................................

dengan ini menyatakan bahwa hingga saat ini kami telah m empunyai tanah-tanah 
sebagai berikut :

A  ta t  Nama
H ak M iliV Hak Guna Bsmgunsn Hak Guns Usaha H akP aka i L a in  Lain

Bidang Luas Bidang Luas Bidang Luas Bidang Luas Luas

pem ohon

h t t i / ju a m l-

Pem ohon.

A nak  yang 

n u u h  m en

ja d i tang- 

fu n g a ji 

pem ohon.

Jum lah  :

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan balik nama/
Pendaftaran atlas nama kami dari tanah Hak ...........................................................................
tersebut pada akta P.P.A.T. tanggal ................................................................N o .........................:

Demikianiah kami buat dengan sebenarnya, dan sanggup dituntut dihadapan 
Pengadilan Pidana, bila kemudian ternyata keterangan kariii tidak benar.

.....................................  Tanggal ........................................ 1 9 .......

P e m o h o n ,

♦> Aj U b c a e r t a  i a la h  i a t u  r a n f k a p n y a  
h a r m  d i t a n d a  t * n |» n i  d i  a l a i  m n te tk l .

( .... )*
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PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IDZIN PEMINDAHAN HAK 
MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 Tahiln 1961.

A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON (PIHAK YANG MENERIMA HAK)

I. Nama iengkap :

Umur

2. Kebangsaan

3. Teiiipat tinggal

4. Pekerjaan

5. Penghasilan setahun

6. Susunan keluarga 
(yang menjadi 
tanggungannya)

N a m a Hubungai}
keluarga

U m u r

B. KETERANGAN MENGENAI YANG MEMPUNYAI SEKARANG______ .____ _ _‘ _ _ A ___ . _
7. Nama Iengkap •

8. Kebangsaan

9. Tem pat tinggal

10. Apakah ada hubungan keluarga/istimewa dengan pemohon? Kalau ada 
bagaimana hubungan itu?

II. Apakah karena pernindahan hak ini tidak dilanggar ketentuan pasal 9 
Undang-undang No.56 Prp. tahun 1960 mengenai batas minimum pemilikan 
hak tanah pertanian?

C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNYA

12. Haknya

13. Luasnya

14. Surat bukti haknya : tgl. No.

15. Letaknya

16. Dipergunakan untuk  apa :

17. Sebutkan bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang berharga yang 
terletak/terdapat di atasnya.

D
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D. ALASAN DARI PADA PEMINDAHAN HAK YANG DIMOHONKAN IDZIN.

18. .Bcntuk perbuatan hukum nya :
tersebut dalam akta/surat ;
tertanggal .................................................... .......... / .....................

19. Keterangan mengenai No. 18 (kalau jual-beli berapa harganya? 
Kalau tukar m enukar sebutkan benda penukarannya?)

E. TANAH-TANAH -YANG SUDAH DIPUNYA1 PEMOHON.

20. L e t a k n y a Haknya Luasnya Dipergunakan

F. LAfN-LAIN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMOHON.

21. Kalau pemohon itu badan hukum, sebutkan modalnya. 
(Nasional atau Asing).

Dibuat dengan sebenarnya di :
Pada tanggal : ........... ..............

Pemohon,

(.................:. )
Nama jelas.

No..................................
Pemohon tersebut di atas ditolak/diidzinkan dengan syarat bahwa jika ternyata 

keterangan-keterangan dalam ruang A, C, D, dan E tersebut di atas tidak benar, maka 
idzin ini menjadi batal dengan sendirinya dengan tidak mcngurangi kemungkinan 
dilaksanakannya tuntutan  terhadap pemohon.

tanggal, ...........................................

*)’ ) Aili bc.«eru utu r»ngk»pnya 
harus dltanda tingm! dl atas melerai.

* )  J t b a U n  p e jt b i t  in s ttn s i pem berf id t in .
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rmohona n_ Sertipikat 

Model A

iha l : P e rm o h o n a n  p e n e rb ita n  

s e r tip ik a t

O en gan  ho rm at,

D eng an  in i k a m i m e n g a ju ka n  p e rm o h o n a n  p e n e rb ita n  se rtip ika t d e n g a n  ura ian  sebagai 

b e r ik u t

N am a d a n  e lam a t p e m o h o n  

dan  kuasa ( ka lau  ada

: P em ohon  : 

: Kuasa ;

M a ca m  p e rm o h o n a n  s e r tip ik a t : K onvers i /  P end a fta ran  hak /  P era lian  hak /  H ip o tik  /  C re d ie tve rb a n d  /

S e rtip ika t ke •)

M a cam  hak : H ak M il ik  /  Hak G una B a n g u n a n  /  H ak Pakai /  H ak P eng e lo laa n

H ak G una U saha *)

L e ia k  ta n a h  : J  a 1 a n

Desa /  K e lu rahan 

K ecam atan

Luas tan ah

P eng gun aan  lana h

N am a dan a la m a t pem agang  h a k  /  pe n e rlm a  hek *)

KHUSUS UNTUK PERMOHONAN SERTIPIKAT TIDAK 
DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN LAIN

Kepada

Y th . Sdr. W a liko ta m a d ya  K epa la  D aerah 
T in g ka t II S urabaya 

U p . Sdr. K epala K an to r A gra ria

di

S U R A B A Y A

/' vk:__________
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S U R A T  -  S U R A T Y A N G  D IL A M P IR K A N

M a ca m  * Sura t 

( S eb u tka n  d e n g a n  je la s  )

B anyaknya

N om o r
A s li T u runan P ho to  c o p y

K E T E R A N G A N

■

i le p a t den ta n g g a l ..........- .................... - .............................................................................. 19 .............
P em ohon,

elasan :

eng ls ian  d a fta r is ian p e rm o h o n a n  in i hendakn ya  d ila ksa naka n  d e n g a n  le n g ka p  dan je las,

pa b ila  p e m o h o n  bu ka n  pe ne rim a  pe m ega ng  hak, m aka ha rus  d ise rta i Bural kuasa u n tu k  m e n g a ju ka n  p e rm o h o n a n  d im a ksud .

u r a t *  sura t yan g  d ila m p irk a n  ha rus d is e b u tka n  d e n g a n  le n g ka p  d a n  /e/as.

u ru n o n /p h o to  c o p y  su ra t - su ra t yan g  d ita m p iik a n  ha rus d isa h ka n  o le h  p e ja b a t yan g  b e rw e n a n g .

iaya yan g  d ip u n g u l be rdasarkan P era tu ran  M e n te r i D a lam  N e g e ri N o. 2 T a hun  1978.

O loh K a n to r A g ra ria  K o tam adya  S urabaya D n fta r Isian 301 tg l. : N o.

aya s e n i|. ik 7 . H p. A ' " '  K° Pala K a n ,o r A 9 ro ii '1 K o la m a d y .

an jar b iaya p a n g u ku ra n  Rp. ^  u '  3 b  3 y  a

jkan pada tangga l 1 9 ............ Kopala Sub Ba9 'an Ta,a Usaha
u.b.

Kepala K an to r A g ra ria  K otB m adya K o o rd in a to r P etugas T ohn is
S u r a b a y a  

ipa la  S eksi P enda fta ran  Tanah 

u.b .
ko p a la  S ub  Seksf T o h n ik  ........................................................... ...... .................

• b iaya  te rsebu t d ia to s  te la h  d ise to r pada 

I
is ian 3 0 5  ; 1 9 .............

Kepala K anto r A gra ria  Kotam adya Surabaya 
Kepala S ub  Bagian Tata Usaha 

u.b.
B endaha raw an K husus

D d fta r Is ian  3 0 2  tg l.  : N o ,
A .n . Kepala K an to r A g ra ria  K otam adya 

Surabaya 
K epa la  Seksi P e nd a lta ra n  T a nah  

u.b.

K epala S u b  Seksi T e kn ik
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SYARAT YANGHARUS DIPENUHI 
JIKA ANDA MENGAJUKANPERMOHONAN SERTIPIKAT
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