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ABSTRAK 

 

Jual beli adalah suatu salah satu cara perbuatan hukum dalam memindahkan hak 

miliknya kepada orang lain. Sesuai Pasal 1457 BW, Jual beli adalah suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.  Dalam kaitannya dengan obyek jual beli tanah, pejabat yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dalam hubungannya dengan hak atas 

tanah (pasal 1 angka 1 PP no 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah).  

 

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak, seringkali muncul 

permasalahan mengenai nominal transaksi yang tercantum dalam Akta Jual Beli 

maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Nominal transaksi tersebut tidak sesuai 

dengan nominal pada kenyataannya. Para pihak membuat kesepakatan untuk 

mengurangi nominal transaksi jual beli agar biaya dan pajak yang harus 

dibayarkan lebih sedikit. Kesepakatan perbedaan nominal transaksi yang 

disebutkan dihadapan PPAT dapat menimbulkan masalah hukum. Masalah hukum 

yang akan muncul adalah mengenai tanggung jawab PPAT terhadap keabsahan 

akta yang dibuat dan akibat hukum bagi PPAT yang membuat Akta Jual Beli 

tersebut. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab PPAT 

terhadap keabsahan akta yang dibuat dan akibat hukum bagi PPAT apabila ada 

perbedaan nominal transaksi tersebut. Dalam Penelitan ini menggunakan 

pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual 

(conseptual approach) dengan pendekatan secara Case Study. Dari dua pendekatan 

tersebut penulis berusaha menjelaskan mengenai tanggung jawab PPAT terhadap 

nominal transaksi dalam Akta Jual Beli.  

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa PPAT bertanggung jawab terhadap 

akta Jual Beli yang dibuat, keabsahan akta yang dibuat, dan isi dari akta jual beli 

yang mencantumkan nominal transaksi serta konsekuensi hukum bagi PPAT.  

Kata Kunci : Tanggung jawab PPAT, Keabsahan Akta, Nominal Transaksi 

Akta Jual Beli. 
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ABSTRACT 

 

Sale and purchase is a one way legal act of transferring his property to others. 

Pursuant to Article 1457 BW, Buying and selling is an agreement, whereby one 

party to bind himself to hand over a material, and the other party to pay the price 

that has been promised. In relation to the object of sale and purchase of land, the 

competent authorities to make the authentic act in conjunction with land rights 

(article 1 point 1 Regulation no 37 of 1998 on the Rules of Land Deed Official 

Position). 

In sale and purchase transactions carried out by the parties, sometimes issues arise 

regarding the transaction amount stated in the Deed of Purchase and Sale and 

Purchase Agreement. The transaction amount does not correspond to the nominal 

in fact. The parties made an agreement to reduce the nominal purchase 

transactions that fees and taxes to be paid less. Agreement nominal differences 

mentioned transactions before PPAT can cause legal problems. The legal issue 

that will arise is the responsibility PPAT deed made on the validity and legal 

effect for PPAT makes the Sale and Purchase Agreements. 

The problem in this research is the responsibility PPAT deed made on the validity 

and legal effect for PPAT if there are differences in the transaction amount. This 

research approach in law (statute approach) and Conceptual approach (conseptual 

approach) with approach Case Study. Of the two approaches is the author tried to 

explain the responsibilities of PPAT the transaction amount in the Sale and 

Purchase Agreements. 

From the research results that PPAT is responsible for the deed Purchase made, 

the validity of the deed made, and the contents of the deed of sale that includes the 

nominal value of transactions as well as the legal consequences for PPAT. 

Keywords: Responsibility PPAT, Validity Deed, Nominal Transaction Sale 

and Purchase Agreements. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan hal yang sangat kompleks karena menyangkut banyak segi 

kehidupan masyarakat. Setiap orang hidup membutuhkan tanah, baik sebagai 

tempat tinggal maupun tempat usaha. Makin meningkat jumlah penduduk, makin 

meningkat pula kebutuhan atas tanah, padahal luas wilayah Negara adalah tetap 

atau terbatas.1 Tanah sangat erat sekali hubunganya dengan kehidupan manusia. 

Setiap orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupanya, 

untuk matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah.  

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena 

mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai sosial aset dan capital aset. Sebagai sosial 

asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia 

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan capital aset 

tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan 

dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan 

merata, juga harus dijaga kelestariannya.2 

                                                             
1 Sri Sayekti, Hukum Agraria Nasional, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2000, h.1. 

2 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2007, h. 1. 
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Dalam perkembangannya, tanah merupakan obyek jual beli yang semakin 

tinggi nilainya. Tanah  tidak hanya digunakan sebagai sarana tempat untuk tinggal 

maupun untuk pertanian. Namun tanah juga dipergunakan sebagai tempat untuk 

melakukan kegiatan bisnis, industri, dan kegiatan usaha yang lain. Bagi 

masyarakat, tanah mempunyai fungsi yang sangat penting karena tanah 

mempunyai fungsi sosial, yang penggunaannya harus bermanfaat untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran bersama dan tidak merugikan kepentingan orang 

lain.  

Tanah sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat, telah diatur 

dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka 

untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah, mengatur tata cara 

peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, dan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan seperti dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, maka muncul 

Undang-undang yang disebut Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria.  

Hak menguasai Negara atas tanah yang terkandung dalam Undang-Undang 

Dasar RI 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 2 UUPA yang merupakan pelaksanaan 

dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bersumber pada hak bangsa 

Indonesia atas tanah, yang bersifat komunalistik, abadi, dan menjadi induk bagi 

hak penguasaan atas tanah yang lain. Namun dalam hak menguasai Negara ini 
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tidak boleh mengesampingkan hak-hak atas tanah yang telah dimiliki oleh orang 

maupun Badan Hukum. 

Negara memberikan macam-macam hak atas tanah kepada orang pribadi, 

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Macam-macam hak atas tanah tersebut tercantum pada Pasal 16 UUPA yaitu :  

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah :  

a. Hak milik 

b. Hak guna usaha 

c. Hak guna bangunan 

d. Hak pakai 

e. Hak sewa 

f.   Hak membuka tanah 

g. Hak memungut hasil hutan 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 

4 ayat 3 ialah : 

a. Hak guna air 

b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan 

c. Hak guna ruang angkasa    

Berdasarkan hak menguasai negara atas tanah tersebut, pemerintah 

melaksanakan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum 

bagi pemegang hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 19 UUPA tentang 

Pendaftaran Tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah ini, memudahkan bagi 

pemegang hak atas tanah untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya.   

Mengenai pendaftaran tanah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaan dari 
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Pasal 19 UUPA tersebut. Obyek pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu : 

1. Obyek pendaftaran tanah meliputi :  

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan hak pakai; 

b. Tanah hak pengelolaan; 

c. Tanah wakaf; 

d. Hak milik atas satuan rumah susun; 

e. Hak tanggungan; 

f. Tanah Negara;  

2. Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara 

membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar 

tanah. 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat 

dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. 

Tugas pokok PPAT sebagai pejabat umum seperti yang tercantum dalam 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah diantaranya adalah melaksanakan kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sesuai dengan perbuatan hukum Jual Beli.  

Peralihan hak atas tanah melalui Jual beli, seorang PPAT harus memastikan 

bahwa syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi sesuai dengan yaitu :  

1. Sepakat 

2. Cakap 

3. Obyek tertentu 
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4. Causa yang diperbolehkan 

Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT tersebut mempunyai prosedur dan tata 

cara yang diatur oleh Menteri. Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para 

pihak yang bersangkutan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi 

syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum Jual Beli. Sedangkan 

bentuk, isi dan cara pembuatan Akta Jual Beli diatur oleh Menteri Negara Agraria. 

Peralihan hak melalui Jual beli menimbulkan hak dan kewajiban kepada 

penjual dan pembeli. Penjual berhak atas penerimaan uang dari transaksi jual beli 

dan berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli dan membayar pajak penjual 

atas jual beli tersebut. Penjual dan Pembeli merupakan Subyek Pajak. Sesuai 

dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) 

yaitu :  

(1) Yang menjadi subyek pajak adalah : 

a. 1.  Orang pribadi. 

2.  Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak 

b. Badan. 

c. bentuk usaha tetap. 

 

Peralihan hak atas tanah melalui Jual Beli merupakan Obyek Pajak 

penghasilan, hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu Penghasilan dari transaksi pengalihan harta 
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berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan 

persewaan tanah dan/atau bangunan. 

Untuk kewajiban Penjual sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan 

dikenakan Pajak Penghasilan. Kewajiban Penjual atas  pajak penghasilan ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut : “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib 

dibayar Pajak Penghasilan”.  

Sedangkan untuk kewajiban Pembeli sebagai penerima obyek jual beli yaitu 

tanah dan/atau bangunan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanan dan Bangunan 

(BPHTB). Sesuai Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah yaitu : “Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan”. 

Hal ini menunjukkan bahwa Negara telah mengatur mengenai kewajiban 

masing-masing pihak dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Namun 

dalam pelaksanaannya, dalam pembuatan Akta Jual Beli ini, isi akta mengenai 

harga transaksi jual beli seringkali tidak sesuai dengan  harga transaksi yang 

sebenarnya.  Hal ini dikarenakan  pihak penjual dan pembeli menginginkan 

nominal transaksi yang tercantum lebih rendah dari nominal transaksi yang 

sebenarnya ataupun dari NJOP. Perbedaan pencantuman nominal transaksi ini 

dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak Jual Beli yang lebih besar.  
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PPAT sebagai pejabat pembuat Akta Jual Beli, memiliki andil besar dalam 

perbedaan nominal transaksi yang tercantum pada Akta Jual Beli tersebut. PPAT 

harus bertanggung jawab terhadap semua Akta Jual Beli yang dibuatnya, baik 

bentuk, isi dan cara pembuatannya. Melihat faktanya dari nominal transaksi yang 

tercantum di akta jual beli, PPAT turut serta menentukan atau hanya menuangkan 

kesepakatan para pihak yang tidak diketahui oleh PPAT.  

Dari uraian tersebut diatas, berkaitan dengan Akta Jual Beli No 25/2015 

tanggal 09 Mei 2015 yang dibuat oleh PPAT Daerah Kerja Kota Surabaya I Surat 

Keputusan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 11-

02-2005 Nomor. 2-X.A-2005 Juncto Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Tanggal 24-04-2012 Nomor. 168/KEP-17.3/IV/2012. 

Para pihak adalah pihak pertama atau pihak penjual Nyonya Ndaru Justiani  lahir 

di surabaya, WNI, pekerjaan, tempat tinggal, pemegang kartu tanda penduduk dan 

seterusnya, dan pihak kedua atau pihak pembeli Nyonya sudarti lahir di surabaya, 

WNI, pekerjaan, tempat tinggal, pemegang kartu tanda penduduk dan seterusnya, 

para penghadap dikenal oleh pejabat pembuat akta tanah.  

Pihak pertama menerangkan menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua 

menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama berupa HM Nomor. 134/K 

atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 20-12-

1978 Nomor 2282 seluas 121 m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 

: 02710 dan Surat Pemberitauhan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 

(SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.78.090.004.010-0004.0. terletak di : 
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(sesuai AJB).  Jual beli ini juga meliputi sebuah bangunan rumah yang berdiri atau 

bangunan diatasnya dan benda atau fasilitas lainnya yang merupakan satu kesatuan 

(melekat dengan tanah tersebut).  

Didalam akta jual beli pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa 

jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta 

rupiah) dimana pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut 

diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula 

sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). Jual beli ini dilakukan dengan 

syarat-syarat sebagai mana isi akta jual beli yang dibuat oleh PPAT pada 

umumnya yang memuat keterangan asal usul hak milik tanah.   

Menurut pendapat penulis dimana akta jual beli diatas yang dibuat oleh 

PPAT dan para pihak patut diduga nominal transaksi tidak sesuai harga pasaran di 

kota Surabaya, melihat harga pasar tanah dan banguan yang sudah SHM di kota 

Surabaya tidak mungkin harganya dibawah pasar. Dari sinilah kita bisa menelaah 

apakah harga tersebut memang harga asli atau dipalsukan untuk menghindari para 

pihak dikenanakan pembayaran pajak yang mahal harus dilakukan penelitian dan 

pembuktian yang sebenar-benarnya sebagaimana tanggungjawab PPAT terhadap 

penerimaan pajak negara.  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS WENY MASITAWATI, S.H.TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA...



 
9 

 

 
 

1. Kewenangan yang dimiliki oleh PPAT dalam akta jual beli hak atas tanah 

berkaitan dengan pencantuman nominal transaksi Akta Jual Beli yang 

tidak sesuai dengan harga transaksi riil.  

2. Akibat hukum apabila terdapat perbedaan nominal transaksi dalam Akta 

Jual Beli. 

3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

berusaha untuk :  

1. Mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa kewenangan yang dimiliki 

oleh PPAT dalam pencantuman nominal transaksi Akta Jual Beli hak atas 

tanah.  

2. Mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa akibat hukum apabila 

terdapat perbedaan nominal transaksi dalam Akta Jual Beli. 

4. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian karena pentingnya tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta 

Tanah dalam proses pendaftaran dan peralihan hak melalui Jual Beli.  

a. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada perkembangan wawasan mengenai ilmu hukum dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelusuran masalah-masalah hukum yang berkaitan 

dengan Akta Jual Beli.  
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b. Manfaat Praktis  

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah pada khususnya agar dapat lebih berhati-hati dalam 

membuat Akta Jual Beli sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

sehingga terhindar dari permasalahan yang dapat timbul. 

5. Tinjauan Pustaka 

5.1 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dengan PPAT adalah 

Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun. 

Dan disebutkan pada Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa PPAT adalah Pejabat 

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. 3 

PPAT sebagai pejabat umum mempunyai karakter yuridis yaitu selalu dalam 

kerangka hukum publik. Sifat publiknya tersebut dapat dilihat dari pengangkatan, 

pemberhentian dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah.4 

                                                             
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 

Djambatan, Jakarta, 2008, h. 522 

4 Sri Winarsi, Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum, 

YURIDIKA, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 17, No.2, Surabaya, Maret 2002, h. 186  
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Tugas pokok PPAT sebagai pejabat umum seperti yang tercantum dalam 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :  

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan 

data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut : 

a. Jual beli 

b. Tukar menukar 

c. Hibah 

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) 

e. Pembagian hak bersama 

f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik 

g. Pemberian Hak Tanggungan 

h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Pada dasarnya, tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membantu Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan 

dan pendaftaran tanah berupa pembuatan akta pemindahan hak, akta pemberian 

Hak Tanggungan, pemberian hak atas tanah baru, dan pembagian hak bersama dan 

membantu mewujudkan tujuan pendaftaran tanah yaitu memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-

pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.5 

                                                             
5 Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat 

Akta), Revka Petra Media, Surabaya, 2015, h. 113 
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Peran PPAT dalam proses pendaftaran tanah seperti yang tercantum pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 6 ayat 2 yaitu :  

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu 

oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan.” 

 

Kata “dibantu” dalam pasal tersebut tidak berarti bahwa Pejabat Pembuat 

Akta Tanah merupakan bawahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang 

dapat diperintah olehnya, akan tetapi Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai 

kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.6 

Dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 

Tahun 1997 menyebutkan mengenai pelaksanaan pembuatan akta, dan menurut 

A.P. Pangaribuan, dalam tugasnya sesuai dengan pasal 101 tersebut PPAT 

melaksanakan suatu recording of deeds of conveyance, yaitu suatu perekaman 

pembuatan akta tanah yang meliputi mutasi hak, pengikatan jaminan dengan hak 

atas tanah sebagai bangunan (Hak Tanggungan), mendirikan hak baru diatas 

sebidang tanah (HGB diatas Hak Milik atau HP diatas Hak Milik) ditambah tugas 

baru membuat surat kuasa memasang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan).7 

                                                             

6 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010, h. 316 

7 A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (berdasarkan PP No 24 Tahun 1997) 

dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PP No 37 Tahun 1998) , Mandar Maju, 

Bandung, 2009, h. 83 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, PPAT dibedakan 

menjadi 3 macam, yaitu :  

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat 

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

2. PPAT sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena 

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT 

di daerah yang belum cukup terdapat PPAT 

3. PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk 

karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat 

akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas 

pemerintah tertentu. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, PPAT harus 

tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi. Ketentuan-ketentuan yang terdapat 

pada kode etik PPAT berisi kewajiban dan larangan yang sangat penting dalam 

kelangsungan jabatannya. Menurut Bertens, Kode Etik Profesi adalah merupakan 

norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarah atau 

memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan 

sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.8 Sedangkan 

menurut Fransz Magnis-Suseno dkk, dalam “Etika Sosial” meyatakan bahwa 

setiap pemegang profesi dituntut dua jenis “keharusan” yaitu keharusan untuk 

menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, serta keharusan untuk tidak 

melanggar hak-hak orang lain.9 

                                                             
8 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 77 

9 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 148 
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    PPAT harus bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan dan hasil dari 

pekerjaannya tersebut dan juga bertanggung jawab atas akibat dari pekerjaan 

tersebut bagi kehidupan orang lain sesuai yang tercantum pada Pasal 55 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyebutkan bahwa 

PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan  jabatannya 

dalam setiap pembuatan akta. 

PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai : 

a. Pengacara atau advokat; 

b. Pegawai negeri, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga dan mencegah agar PPAT dalam 

menjalankan jabatannya tersebut tidak menimbulkan akibat yang memberikan 

kesan bahwa PPAT telah mengganggu keseimbangan kepentingan para pihak. 10 

5.2 Pendaftaran Tanah 

Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 angka 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

                                                             
10 Urip Santoso, Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah, YURIDIKA, Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, Vol. 21, No.3, Surabaya, Mei 2006, h. 267 
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tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan 

dalam tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tugas yang diberikan khusus 

kepada para PPAT adalah dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah, yang oleh UUPA ditugaskan kepada pemerintah. 11 

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang tercantum pada pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah.  

Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara 

sistematik dan secara periodik. Sedangkan pelaksanaan pemeliharaan data 

pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data 

yuridis atas obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar. 

Tujuan dilakukan pendaftaran tanah ini adalah untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-

                                                             
11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, Jilid 1, 2008, h. 433 
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pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  

5.3 Akta Jual Beli 

Jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu perbuatan hukum mengenai 

hak atas tanah yang berpindah dari penjual kepada pembeli yang pembayarannya 

dilakukan secara tunai dari pembeli kepada penjual.  

Menurut Urip Santoso, Jual beli hak atas tanah atau Hal Milik Atas Satuan 

Rumah Susun adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk selama-lamanya oleh pemegang 

haknya sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli, dan secara bersamaan 

pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang yang disepakati oleh kedua belah 

pihak sebagai harga kepada penjual.12 

Akta Jual Beli adalah suatu akta peralihan hak atas tanah berdasarkan jual 

beli yang dibuat oleh PPAT dengan bentuk, isi, dan cara pembuatan akta diatur 

oleh Menteri. Hal ini berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 point (a) Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah yang menyebutkan Jenis dan bentuk Akta yaitu : Akta tanah 

                                                             
12  Urip Santoso, Op. Cit., h. 363 
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yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah adalah : Akta Jual Beli. 

Untuk bentuk dan cara pengisiannya diatur lebih lanjut dalam pasal 96 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Fungsi akta PPAT yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah : 

1. Akta PPAT sebagai bukti telah diadakan perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun  

2. Akta PPAT akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.  

6. Metode Penelitian 

6.1 Tipe Penilitian Hukum  

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Statute Approach, yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.13 

                                                             

 13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011. h. 93 
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b. Conceptual Approach, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum14 yang digunakan 

untuk meneliti kasus tertentu (case study) 

6.3 Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah :  

1. Bahan hukum Primer 

yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, 

yaitu : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan. 

d) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah.  

e) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang 

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.  

                                                             

 14 Ibid, h.95 
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f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah 

i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini bersifat memberi penjelasan atas bahan hukum 

primer yang termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder ini 

adalah doktrin–doktrin hukum yang diperoleh dari literatur-literatur 

mengenai pertanahan, maupun karya ilmiah para sarjana, berita dan 

artikel – artikel dari internet. 

6.4 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum 

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini 

dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang dianalisis secara normatif 

melakukan identifikasi secara mendalam mengenai substansi terhadap pasal-pasal 
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dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah 

penelitian, sehingga dapat diketahui dengan jelas peraturan hukum yang mengatur 

dan relevan dengan permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk 

dijadikan jawaban dari permasalahan. 

6.5 Analisa Bahan Hukum  

Dalam melakukan analisa dalam permasalahan ini menggunakan metode : 

1. Penafsiran hukum sistematis  

Dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-

pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan 

undang-undang yang lain.  

2. Penafsiran hukum gramatikal 

Dilakukan dengan cara ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-

undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut 

tata bahasa atau menurut kebiasaan.  

7. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka 

sistematika materi dalam penulisan tesis ini akan dituangkan dalam bab-bab 

tersusun sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, Bab ini yang mengemukakan beberapa hal yang 

mendasar dalam penulisan tesis ini, yakni latar belakang masalah yang akan 

menggabarkan masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan rumusan 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS WENY MASITAWATI, S.H.TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA...



 
21 

 

 
 

masalah serta tujuan, manfaat penelitian, rumusan konseptual, metode penelitian 

dan pertanggungjawaban sistimatika penulisan.  

Pada Bab II akan membahas mengenai Kewenangan yang dimiliki oleh 

PPAT dalam akta Jual Beli Hak Atas Tanah berkaitan dengan pencantuman 

nominal transaksi yang tidak sesuai dengan harga transaksi.  

Bab III akan membahas mengenai Akibat hukum apabila terdapat perbedaan 

nominal transaksi dalam akta jual beli.  

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian 

pembahasan permasalahan. Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan dalam penulisan tesis ini dari 

hasil analisis. Adapun saran sebagai sumbangan pemikiran dalam kaitanya dengan 

pelanggaran kode etik PPAT, serta sebagai bahan masukan yang dapat digunakan 

sebagai umpan balik terhadap penanggulangan masalah terkait.   

 

 

 

 

 

 

 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS WENY MASITAWATI, S.H.TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA...



22 
 

BAB II 

KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH PPAT DALAM AKTA JUAL 

BELI HAK ATAS TANAH BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN 

NOMINAL TRANSAKSI AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI 

HARGA TRANSAKSI  

  

2.1. Kewenangan dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Istilah kewenangan berasal dari kata wewenang yang bermakna 

sebagai kata benda, dan biasanya dipergunakan dalam lapangan hukum 

publik, memiliki pengertian sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki 

seseorang atau suatu badan hukum untuk melakukan sesuatu yang diperoleh 

berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 15 

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum 

administrasi karena dalam wewenang terdapat hak dan kewajiban. Dalam 

wewenang mengandung arti bahwa suatu tindakan pemerintah yang sah yang 

mendapat kekuasaan hukum (rechskracht). Aspek wewenang dalam hal ini 

artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang 

mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; 

Aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan 

sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas 

                                                             
15  Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5-6, Tahun XII, Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga, September-Desember 1997, (selanjutnya disebut Philipus M. 

Hadjon I), h. 1  
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keterbukaan pemerintah; Aspek substansi, artinya menyangkut obyek 

ketetapan atau keputusan tidak ada error in re.16 

Wewenang berdasarkan Hukum administrasi, yang tidak terlepas dari  

3 pendekatan utama yaitu : 

1. Pendekatan kekuasaan. 

2. Pendekatan Hak Asasi Manusia. 

3. Pendekatan Perilaku. 

Dengan konsep ketiga pendekatan ini, bahwa suatu wewenang yang dimiliki 

seseorang atau pejabat dibatasi dengan undang-undang agar tidak berlaku 

sewenang-wenang.    

Wewenang dibedakan dalam hukum administrasi dan hukum publik. 

Wewenang dalam hukum administrasi adalah wewenang yang berkaitan 

dengan pemerintahan, sedangkan wewenang dalam hukum publik adalah 

wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan, dimana wewenang dalam 

konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 komponen yaitu : 

1. Pengaruh 

2. Dasar hukum, dan 

3. Konformalitas hukum 17 

                                                             
16 Philipus M. Hadjon, Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan, Jumali, Surabaya, 

1985 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II), h.25. 

17 Philipus M. Hadjon I, Loc. Cit.  
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Wewenang dalam hukum administratif yang juga disebut wewenang 

pemerintah diperoleh dengan dua cara yaitu dengan cara atribusi dan 

delegasi.18 

Wewenang Atribusi merupakan wewenang yang berasal dari adanya 

penyerahan atau pemberian suatu kewenangan yang baru oleh suatu ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pada kewenangan atribusi ini pelaksanaan 

pada pejabat yang menerima kewenangan dan bertanggung jawab pada 

pejabat administrasi Negara yang mempunyai kewenangan untuk itu. 

Sedangkan wewenang delegasi merupakan kewenangan yang bersumber pada 

pelimpahan wewenang dari pejabat pemerintah kepada pihak lain dan 

wewenang itu menjadi tanggung jawab pejabat penerima wewenang tersebut. 

Dari pendekatan secara teori mengenai wewenang, bahwa Pejabat 

Pembuat Akta Tanah mempunyai kekuasaan untuk membuat suatu akta, 

sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau memenuhi unsur keabsahan wewenang, prosedur dan 

substansi. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dimulai pada Tahun 1961 melalui 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada 

waktu itu dikenal dengan istilah “pejabat” yang berwenang membuat “akta” 

mengenai perbuatan-perbuatan hukum dengan obyek hak atas tanah dan hak 

jaminan atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk akta-aktanya, 

                                                             
18 Ibid., h. 2 
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bentuk akta dan blangko aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan kegiatan pendaftaran tanah. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dengan PPAT 

adalah Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dan disebutkan pada Pasal 1 angka 24 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

disebutkan bahwa PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan 

untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Tugas dan kewenangan merupakan 

suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan tertentu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur 

jabatan yang bersangkutan. PPAT sebagai pejabat umum mempunyai 

karakter yuridis yaitu selalu dalam kerangka hukum publik. Sifat publiknya 

tersebut dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian dan kewenangan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya “Rechts geleerd 

Handwoordenboek”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “acta” yang 

berarti geschrift atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio19 

dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak 

dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-

                                                             
19 R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, 

h.35 
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perbuatan. Akta autentik20 adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan 

pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap 

antara para pihak dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang 

tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi 

yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan 

perihal pada akta itu. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh PPAT yang 

berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Philipus M. Hadjon, bahwa 

syarat akta otentik, yaitu :21 

a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya 

baku). 

b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum. 

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerojo, bahwa ada 3 (tiga) unsur 

esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:22 

a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum. 

c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat. 

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:23 

                                                             
20 Pasal 165 HIR 

 
21 Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya Post, 

31 Januari 2001 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon III), h. 3   
 
22 Irawan Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola, 

2003, h. 148. 
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a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk 

dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana 

disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat 

yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau 

hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja. 

b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari 

pejabat yang berwenang. 

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; 

ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-

kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, 

tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ 

jabatan pejabat yang membuatnya c.q data dimana dapat 

diketahui mengenai hal-hal tersebut. 

d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat 

dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam 

menjalankan jabatannya. 

e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat 

adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat. 

 

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak untuk 

pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang dengan kata 

lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimasukkan oleh para pihak 

sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum 

pembuat akta. 

Dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan mengenai pelaksanaan pembuatan akta, 

menurut pendapat A.P. Pangaribuan, dalam tugasnya sesuai dengan pasal 101 

tersebut PPAT melaksanakan suatu recording of deeds of conveyance, yaitu 

suatu perekaman pembuatan akta tanah yang meliputi mutasi hak, pengikatan 

jaminan dengan hak atas tanah sebagai bangunan (Hak Tanggungan), 

mendirikan hak baru diatas sebidang tanah (HGB diatas Hak Milik atau HP 

                                                                                                                                                                       
23 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 3-4. 
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diatas Hak Milik) ditambah tugas baru membuat surat kuasa memasang Hak 

Tanggungan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, 

PPAT harus tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi. 

Tugas pokok PPAT menurut Boedi Harsono yaitu membantu pihak-

pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ijin 

pemindahan hak dan permohonan penegasan konversi serta pendaftaran hak 

atas tanah. PPAT sebagai pejabat umum seperti yang tercantum dalam Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :  

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 

atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan 

dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang 

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut : 

a. Jual beli 

b. Tukar menukar 

c. Hibah 

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) 

e. Pembagian hak bersama 

f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik 

g. Pemberian Hak Tanggungan 

h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Tugas pokok dan kewenangan PPAT juga diatur dalam Pasal 2 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 : 

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 

tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
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2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  

jual beli; tukar menukar; hibah; pemasukan ke dalam perusahaan 

tertentu; pembagian hak bersama; pemberian Hak Guna 

Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; pemberian Hak 

Tanggungan; pemberian Kuasa memberikan Hak Tanggungan. 

Diatur juga dalam Pasal 52 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2006 : 

1. PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantornya 

dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang 

bersangkutan atau kuasanya sesuai peraturan perundang-

undangan. 

2. PPAT dapat membuat akta di luar kantornya hanya apabila salah 

satu pihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak dapat 

datang di kantor PPAT karena alasan yang sah, dengan ketentuan 

pada saat pembuatan aktanya para pihak harus hadir di hadapan 

PPAT di tempat pembuatan akta yang disepakati. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, PPAT 

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :  

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

2. PPAT sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena 

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat 

akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 

3. PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang 

ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT 

dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka 

pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. 

Pada dasarnya tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membantu 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan dan pendaftaran tanah berupa pembuatan akta pemindahan hak, 

akta pemberian Hak Tanggungan, pemberian hak atas tanah baru, dan 

pembagian hak bersama dan membantu mewujudkan tujuan pendaftaran 

tanah yaitu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, 
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menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum 

mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Peran PPAT dalam proses 

pendaftaran tanah seperti yang tercantum pada pasal 6 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu : Dalam melaksanakan pendaftaran 

tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang 

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.  

PPAT dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

menyatakan bahwa : “Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat 

Pembuat Akta Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, 

mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 

terletak di dalam daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus 

hanya berwenang membuat Akta mengenai perbuatan hukum yang disebut 

secara khusus penunjukannya” Sehubungan dengan tugas dan wewenang 

PPAT membantu Kepala Kantor pertanahan dalam melaksanakan sebagian 

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan 

dasar pendaftaran perubahan data tanah, dan sesuai dengan jabatan PPAT 

sebagai Pejabat Umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai 

akta otentik.  

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

menegaskan bahwa PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas 
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tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang terletak di wilayah 

kerjanya. Pengecualian dari Pasal 4 ayat (1) ditentukan dalam ayat (2), yaitu 

untuk akta tukar menukar, akta pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dan 

akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam 

daerah kerja seseorang PPAT, dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya 

meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya 

menjadi obyek perbuatan hukum. Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 

Tahun 2006, menyatakan kewenangan PPAT adalah : Ayat (1) menyatakan 

“PPAT mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta 

otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 

susun yang terletak dalam daerah kerjanya”. Ayat (2) menyatakan “PPAT 

Sementara mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan 

akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 

2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

dengan daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya”. Ayat (3) 

menyatakan “PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai 

perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya”. 

Kewajiban PPAT yang diatur dalam PP 24 Tahun 1997 yaitu : 

1. Membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah. 

2. Membuat akta yang dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah 

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

menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perubahan 

hukum pemindahan hak lainnya. 
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3. Menolak membuat akta jika : 

a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik 

atas rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli 

hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak 

sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; 

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak 

disampaikan : 

i. Surat bukti hak lama atau bukti-bukti tertulis, keterangan 

saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan atau surat 

keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah 

tersebut selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut. 

ii.  Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah 

yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor 

Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang 

jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang 

hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala 

Desa/Kelurahan; atau 

c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan 

hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi tidak berhak 

atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; 

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu 

surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan 

hukum pemindahan hak; 

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh 

izin Pejabat atau instansi yang berwenan, apabila izin tersebut 

diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam 

sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; 

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan. 

4. Menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen 

yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya 

akta tersebut. 

5. Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 

disampaikannya akta yang telah dibuatnya kepada para pihak yang 

bersangkutan. 

 

Untuk kewajiban PPAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 : 
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1. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945 dan Negara Republik 

Indonesia. 

2. Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan 

sebagai PPAT. 

3. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 

4. Menyerahkan Protokol PPAT dalam hal berhenti dari 

jabatannya atau  melaksanakan cuti. 

5. Membebaskan uang jasa bagi yang tidak mampu. 

6. Membuka kantor setiap hari kerja kecuali cuti atau hari libur 

resmi. 

7. Berkantor hanya di 1 kantor dalam daerah kerja sesuai dengan 

keputusan pengangkatan PPAT. 

8. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh 

paraf dan eraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor 

Wilayah, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan 

Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah 

kerja PPAT. 

9. Melaksanakan Jabatannya secara nyata setelah pengambilan 

sumpah. 

10. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang 

bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan. 

11. Dan Lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.  

Kewajiban PPAT yang tertuang dalam Kode Etik IPPAT yaitu : 

 

1. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan 

kehormatan PPAT; 

2. Senantiasa menjunjung tinggi dasar Negara dan hukum yang 

berlaku serta bertindak sesuai dengan makna jabatan, kode etik 

dan berbahasa Indonesia secara baik dan benar; 

3. Mengutamakan pengapdida kepada kepentingan masyarakat 

dan Negara; 

4. Memiliki perilaku professional dan ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan nasional khususnya di bidang hukum; 

5. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan 

tidak berpihak; 

6. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada 

masyarakat yang memerlukan jasanya; 

7. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang 

memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat 

menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai 

warga Negara dan anggota masyarakay; 

8. Memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak 

atau kurang mampu secara cuma-cuma; 
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9. Bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai 

dalam suasana kekeluargaan dengan sesame rekan sejawat; 

10. Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik KORP 

PPAT atas dasar solidaritas dan sikap tolong menolong secara 

konstruktif; 

11. Bersikap ramah kepada setiap pejabat dan mereka yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatannya; 

12. Menetapkan suatu kantor dan kantor tersebut merupakan satu-

satunya kantor bagi PPAT  yang bersangkutan dalam 

melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari; 

13. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum 

disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan 

antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan 

yang tercantum dalam kode etik. 

PPAT harus bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan dan hasil dari 

pekerjaannya tersebut dan juga bertanggung jawab atas akibat dari pekerjaan 

tersebut sesuai yang tercantum pada Pasal 55 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyebutkan bahwa 

PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan  

jabatannya dalam setiap pembuatan akta.             

Tanggung jawab PPAT dalam membuat dan menerbitkan Akta 

Peralihan Hak Atas Tanah, harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah: 

1. PPAT wajib bersumpah.  

2. PPAT wajib segera menyampaikan akta yang telah dibuat dan 

diterbitkan serta warkah lainnya yang diperlukan untuk 

pembuatan dan penerbitan sebuah akta lainnya kepada Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat untuk didaftarkan 

dalam “Buku Tanah” dan dicantumkan pada “Sertipikat Hak 

Atas Tanah” yang bersangkutan; 
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3. PPAT wajib membuat “ Daftar Akta” yang telah dibuat dan 

diterbitkan, menurut bentuk yang telah ditentukan dalam 

Peraturan yang berlaku; 

4. PPAT wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang telah 

diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat yang 

mengawasinya; 

5. PPAT dalam setiap bulannya wajib menyampaikan “ Laporan 

Bulanan” yang dibuatnya selama satu bulan kepada kepala 

Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota akan 

melaporkan hasil pengamatannya kepada Kepala kantor Wilayah 

Badan Pertanahan nasional propinsi setempat; 

 

 

2.2. Kedudukan hukum akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. 

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda 

dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan 

janji itu.24 Perjanjian adalah sumber dari perikatan (hubungan hukum). 

Perikatan dalam hal ini merupakan suatu tahap awal yang mendasari 

terjadinya jual beli. Perikatan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak 

perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan 

membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu 

adalah sesuai dengan istilah Belanda “koopenverkoop” yang juga 

mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang 

yang lainnya “koopt” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual-beli disebut 

dengan hanya “sale” saja yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari 

sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan 

                                                             
24 R.Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur Bandung, 

1973 (selanjutnya disebut R. Wirjono Prodjodikoro I), hal. 19. 
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“vente” yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman 

dipakainya perkataan “kauf’ yang berarti “pembelian”.25 

Suatu perjanjian jual beli tanah yang dibuat oleh para pihak 

sebelumnya baru merupakan pengikatan untuk kemudian melakukan 

perjanjian jual beli di hadapan PPAT, dengan disaksikan oleh sekurang-

kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi 

dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain 

mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-

dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah 

dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang 

bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ 

Kepala BPN Nomor 03 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

(Permen Agraria No. 03 Tahun 1997). 

Boedi Harsono juga menyebutkan bahwa, sebelum berlakunya UUPA 

dikenal lembaga hukum jual beli tanah. Ada yang diatur dalam KUH Perdata 

yang tertulis dan ada yang diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis.26 

Sejak diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 yang 

menghapuskan dualisme hukum tanah di Indonesia, seperti yang tercantum 

pada pasal 5 UUPA yang menyebutkan bahwa : 

                                                             
25 Ibid, hal. 20   

26 Boedi Harsono dalam Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari 

Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 15. 
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Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia 

serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini 

dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan 

mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.  

 

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa dasar hukum tanah nasional 

adalah berasal dari hukum adat. Namun hukum adat yang berlaku adalah 

hukum adat yang telah disempurnakan dan bersifat nasional. Oleh karena itu 

jual beli tanah menurut hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat 

yang  mengandung unsur asas tunai, terang dan riil atau nyata.  

Jual beli berdasarkan hukum adat, penyerahan hak dan pembayaran 

harga dilakukan pada saat yang sama, meskipun tanah tersebut masih dalam 

penguasaan penjual namun dianggap jual beli telah terjadi. Dengan 

disaksikan oleh kepala kampung, kesepakatan jual beli yang tertuang dalam 

kontrak jual beli dan telah dibayarkan harga pembelian, sudah terpenuhi 

unsur jual beli tanah tersebut, 

Tujuan pokok diundangkannya UUPA sebagaimana dijelaskan dalam 

penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria adalah:27 

a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria 

nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan 

kemakmuran kebahagiaan dan kesejahteraan bagi negara dan 

rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan 

terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.  

b) dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan.  

c) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hakhak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

 

                                                             
27 Mudjiono, Politik dan Hukum Agraria, Yogyakarta, Liberty, 1997, h. 22. 
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Dalam perkembangannya, setelah berlakunya UUPA,  jual beli tanah 

dilakukan secara terang dan tunai dalam arti, penyerahan dan pembayaran 

jual beli tanah dilakukan pada saat yang bersamaan (tunai) di hadapan 

seorang pejabat pembuat akta tanah. Jual beli tanah terdapat kewajibannya 

bagi pembeli untuk menyempurnakan penyerahan hak atas tanah itu melalui 

pendaftaran tanah. Apabila tidak dilakukan, konsekuensinya bisa kehilangan 

hak atas tanahnya itu atau setidaknya, negara belum mengakui haknya atas 

tanah yang dibelinya itu dengan cara-cara menurut peraturan perundang-

undangan yang pada intinya sebagai berikut:28 

1. Apabila tanah yang dibelinya itu sudah bersertifikat maka 

dokumen-dokumen yang harus dilengkapi terdiri dari: 

a) Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang 

ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya yang 

dilengkapi dengan surat kuasa tertulis. 

b) Akta jual beli yang dibuat oleh notaris/ PPAT. 

c) Bukti identitas atas nama pihak yang mengalihkan hak 

dan penerima hak. 

d) Sertifikat hak atas tanah yang dibelinya. 

e) Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan dan pembayaran PPh. 

2. Apabila tanah yang dibelinya itu belum terdaftar, selain 

dokumen-dokumen tersebut di atas harus dilengkapi dengan 

bukti kepemilikan tanah baik berupa hak atas tanah bekas milik 

adat atau hak-hak lama sebagai pengganti sertifikat yang belum 

ada dan keterangan dari kepala desa/ lurah untuk memperkuat 

kebenaran bukti hak kepemilikan tersebut. 

 

Menurut Boedi Harsono, akta PPAT berfungsi sebagai alat 

pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut 

masih dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan tetapi, dalam 

                                                             
28 Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Jakarta. h. 

103-106   
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sistem pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 tentang Pendaftaran Tanah (yang sekarang sudah disempurnakan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah), pendaftaran jual beli itu hanya dapat (boleh) dilakukan dengan akta 

PPAT sebagai buktinya. Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan 

dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertipikat, biarpun jual 

belinya sah menurut hukum 
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BAB III 

AKIBAT HUKUM APABILA TERDAPAT PERBEDAAN NOMINAL  

TRANSAKSI DALAM AKTA JUAL BELI 

3.1. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah atas akta yang 

dibuatnya. 

PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya, 

khususnya berkaitan dengan tata cara pembuatan akta PPAT adakalanya 

melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut bisa saja menyangkut 

persyaratan formil maupun materil, misalnya kesalahan mengenai 

ketidakwenangan PPAT dalam membuat akta, yang berakibat hilangnya 

otensitas akta yang dibuatnya, atau kekuatan pembuktian akta tersebut tidak 

lagi sebagai alat bukti yang lengkap sempurna, di antara dan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, dimana kesalahan tersebut bisa saja dilakukan dengan 

oleh PPAT dengan sengaja maupun tidak disengaja. 

Pertanggungjawaban PPAT bukan hanya dalam pengertian membuat 

akta saja, namun juga mengenai tanggung jawab pada saat penandatanganan 

akta dan tanggung jawab sesudah penandatanganan akta. Tanggung jawab 

profesi PPAT ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :  

1. Tanggung jawab etik 

2. Tanggung jawab hukum 

Tanggung jawab hukum ini dapat dibedakan pula menjadi 3 (tiga) 

macam, yaitu :  

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS WENY MASITAWATI, S.H.TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA...



41 
 

1. Tanggung jawab berdasarkan Hukum Administrasi;  

2. Tanggung jawab berdasarkan Hukum Perdata; dan  

3. Tanggung jawab berdasarkan Hukum Pidana. 

Tanggung jawab hukum administrasi tidak lepas dari masalah 

penegakan hukum, yaitu suatu upaya yang dilakukan yang bertujuan agar 

hukum administrasi Negara dapat mengatur hak dan kewajiban dari 

pemerintah atau orang yang menjalankan wewenangnya.  

Konsep penegakan hukum administrasi ini berkaitan dengan adanya : 

1. Legitimasi 

Berasal dari kata latin “lex” yang berarti hukum yang mencakup 

wewenang. Wewenang penegakan hukum ini meliputi pengawasan dan 

penerapan hukum. Pengawasan merupakan tindakan preventif untuk 

mencegah adanya kesalahan. Pengawasan dilakukan agar dalam menjalan 

tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum sedangkan penerapan hukum 

merupakan tindakan represif yaitu untuk memaksakan kepatuhan dan 

mencegah kesalahan terulang kembali.  

2. Instrumen yuridis 

Merupakan suatu alat yang digunakan penegakan hukum yaitu melalui 

sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi-sanksi merupakan bagian 

penutup yang penting di dalam hukum, juga di dalam hukum administrasi. 

Sanksi hukum administrasi antara lain : 

1. Bestuurdwang (paksaan pemerintah); 
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2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan 

(izin, pembayaran, subsidi); 

3. Pengenaan denda administratif; 

4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 

Sanksi merupakan tindakan untuk memaksa orang menepati atau 

mentaati ketentuan undang-undang. Setiap aturan hukum yang berlaku  

selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi 

dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang 

harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pemberlakuan suatu kaidah-kaidah hukum dapat dipaksakan 

apabila terdapat sanksi yang menyertainya, dan penegakan terhadap 

kaidah-kaidah hukum dimaksud dilakukan secara prosedural (hukum 

acara). Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang 

dalam bahasa latin dapat disebut in cauda venenum, artinya di ujung suatu 

kaidah hukum terdapat sanksi.29  

Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk 

memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu 

tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga 

keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.30 

                                                             
29 A.W Widjaja, Etika Administrasi Negara, Cet. ke-2, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 21. 

30 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, Cet. ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 90. 
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3. Norma hukum administrasi. 

Norma hukum di dalam hukum administrasi ada 2 yaitu norma hukum 

tertulis dan tidak tertulis.  

- Norma hukum tertulis merupakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bidang tertentu, seperti pada PPAT. 

- Norma hukum tidak tertulis  dalam hukum admisnistrasi yaitu terdapat 

pada Asas-asas Pemerintahan yang baik. Seperti yang dijelaskan oleh 

Prof. Kuntjoro Purbopranoto, ada 13 asas yaitu : 

1. Asas kepastian hukum; 

2. Asas keseimbangan; 

3. Asas kesamaan; 

4. Asas bertindak cermat; 

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan  

6. Asas tidak bertindak sewenang-wenang; 

7. Asas permainan yang layak; 

8. Asas keadilan 

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar; 

10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal  

11. Asas perlindungan atas pandangan hidup; 

12. Asas kebijaksanaan; 

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum; 

4. Kumulasi sanksi. 
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Suatu kaidah peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi 

sering tidak hanya memuat satu macam sanksi tetapi terdapat beberapa 

macam sanksi yang diberlakukan secara kumulasi.31 Kumulasi ini terjadi 

dengan 2 (dua) cara yaitu : 

1. Kumulasi eksternal adalah penerapan sanksi administrasi secara 

bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi 

perdata.  

2. Kumulasi internal adalah penerapan dua atau lebih sanksi administrasi 

secara bersama-sama, seperti pencabutan ijin dan/atau pengenaan 

denda.  

Berdasarkan penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan masalah 

PPAT, sangatlah berkaitan. Hal ini karena PPAT sebagai pejabat, yang 

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melaksanakan 

pendaftaran tanah ataupun kegiatan dalam bidang pertanahan.  

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh 

Menteri, tercantum pada pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, melalui Kepala  

Badan yang pelaksanaannya oleh Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah dan 

Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini tercantum pada Pasal 65 Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pembuat Akta Tanah. Tujuan pengawasan ini adalah agar PPAT 

                                                             
31  Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. ke-5, Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta, 1995 (selanjutnya disebut Phlipus M. Hadjon IV), h. 263. 
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dalam menjalankan tugas dan jabatannya khususnya dalam pembuatan akta, 

tidak melakukan kesalahan atau mencegah suatu kesalahan terulang kembali. 

PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur di dalam :  

1. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

2. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahin 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional nomor 1 tahun 2006 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 37 

tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Selain itu PPAT juga mempunyai juga harus dapat menjalankan asas-

asas pemerintahan yang baik, antara lain asas kecermatan. Pembuatan akta 

jual beli oleh PPAT, harus cermat dan sedapat mungkin menghindari 

kesalahan yang dapat merugikan orang lain.  

Dari bentuk pengawasan itu oleh Kepala Badan, adalah syarat untuk 

penerapan sanksi kepada PPAT yang melanggar peraturan. Sanksi ini 

merupakan bentuk pemaksaan kepatuhan, bahwa PPAT dalam melakukan 

tugas jabatannya harus seperti yang diatur dalam peraturan perundang-
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undangan, dan untuk mengembalikan tindakan PPAT tersebut dalam 

melaksanakan tugas jabatannya untuk sesuai ketentuan yang berlaku. 

Disamping itu pemberian sanksi terhadap PPAT juga untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan PPAT yang merugikan.  

Selain pengawasan oleh Menteri, pengawasan juga dilakukan oleh 

IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang merupakan wadah 

pemersatu bagi setiap orang yang menjalankan tugas dan sebagai Pejabat 

Umum. Pengawasan I (Pertama) dilakukan oleh Pengurus Wilayah IPPAT 

dan Majelis Kehormatan IPPAT. Sanksi juga untuk menjaga martabat Ikatan 

PPAT karena apabila PPAT melakukan pelanggaran, dapat menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap seluruh PPAT. Secara individu sanksi 

terhadap PPAT merupakan suatu pertaruhan dalam menjalankan tugas 

jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta 

terhadap PPAT yang bersangkutan atau tidak.32 

Seorang PPAT harus bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan 

bahwa PPAT tersebut bersalah. Atas kesalahan yang dilakukan oleh PPAT ini 

termasuk ke dalam beroepsfout. Beroepsfout ialah kesalahan yang dilakukan 

didalam menjalankan suatu jabatan/profesi.33 Beroepsfout merupakan istilah 

khusus yang ditujukan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang 

dengan jabatan-jabatan khusus, seperti Notaris dan PPAT.  

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Perka BPN 1/2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT sebagaimana telah 

                                                             
32 Habib Adjie, Op. Cit., hal. 91. 
33 Yuherman, “Konsekuensi Peralihan Kewenangan Direksi Dalam Kepailitan Perseroan 

Terbatas”, Jurnal Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta, 2012, h.10. 
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diubah dengan Perka BPN 23/2009 tentang Perubahan Atas Perka BPN 

1/2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang 

PJPPAT, menentukan bahwa “Pengisian blanko akta dalam rangka 

pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan 

data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-

undangan”. 

Syarat formil dalam pembuatan akta PPAT berkaitan dengan suatu 

situasi dan kondisi pada saat pembuatan akta tersebut. Syarat formil harus 

berdasarkan pada prosedur dan tata cara pembuatan akta yang benar menurut 

peraturan perundang-undangan. Apabila akta PPAT tersebut diisi dengan 

peristiwa yang salah atau tidak sesuai dengan ketentuan formil yakni tata cara 

pembuatan akta PPAT, akan berakibat produk akta dari PPAT bersangkutan 

berpeluang mengandung cacat hukum. Sedangkan syarat materil dari 

prosedur pembuatan akta PPAT mengacu pada data yang benar, yakni 

persyaratan materil baik itu subyek maupun obyek jual beli haruslah benar 

dan memenuhi dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan Pasal 3 huruf e Kode Etik IPPAT, mengatur mengenai 

kewajiban dan larangan bagi PPAT. Salah satu kewajiban PPAT adalah 

bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak. 

Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Perka BPN 1/2006, “PPAT 

bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya 

dalam setiap pembuatan akta”.   
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Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, berdasarkan Pasal 28 

Perka BPN 1/2006, diatur mengenai pemberhentian, pelanggaran ringan, serta 

pelanggaran berat yang dilarang dilakukan oleh seorang PPAT, yakni sebagai 

berikut : 

1. PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh 

Kepala Badan karena : 

a) permintaan sendiri; 

b) tidak lagi mampu menjalankan tugas karena keadaan 

kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan 

oleh tim pemeriksa kesehatan berwenang atas permintaan 

Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk; 

c) melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau 

kewajiban sebagai PPAT; 

d) diangkat sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI. 

2. PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh 

Kepala Badan, karena : 

a) melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau 

kewajiban sebagai PPAT; 

b) dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan 

kejahatan perbuatan pidana yang diancam hikuman 

kurungan atau penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih 

berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c)  melanggar kode etik profesi. 

3. Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c antara lain : 

a) memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

b)  dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya cuti 

tidakmelaksanakan tugasnya kembali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5); 

c) tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang 

dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; 

d)  merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1); dan 

e)  lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 

4. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, antara lain: 

a) membantu melakukan permufakatan jahat yang  

mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan; 

b) melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat 

yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;  
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c) melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya kecuali 

yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3); 

d) memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta 

yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan; 

e) membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk 

lainnya yang terletak di luar dan atau di dalam daerah 

kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; 

f) melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT; 

g) pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui 

oleh PPAT yang bersangkutan bahwa para pihak yang 

berwenang melakukan perbuatan hukum atau kuasanya 

sesuai peraturan perundang-undangan tidak hadir 

dihadapannya; 

h) pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun yang oleh PPAT yang 

bersangkutan diketahui masih dalam sengketa yang 

mengakibatkan penghadap yang bersangkutan tidak berhak 

melakukan untuk perbuatan hukum yang dibuktikan dengan 

akta; 

i) PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak 

maupun pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan 

perbuatan sesuai akta yang dibuatnya; 

j) PPAT membuat akta dihadapan para pihak yang tidak 

berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang 

dibuatnya;  

k) PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi 

pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti; 

l) lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 

 

Tanggung jawab PPAT berdasarkan hukum Perdata dapat dilihat dari 

apakah PPAT tersebut melakukan kesalahan wanprestasi atau perbuatan 

melanggar hukum (onrechmatigedaad). Wanprestasi adalah bentuk 

pelanggaran terhadap suatu perjanjian, sedangkan melanggar hukum karena 

bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan 

kehati-hatian.  

 Dalam masalah pembuatan akta jual beli dengan tidak 

mencantumkan nominal transaksi yang sebenarnya, masuk dalam perbuatan 

melanggar hukum karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian. 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS WENY MASITAWATI, S.H.TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA...



50 
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW, yang menyebutkan bahwa “Tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut”. Perbuatan melanggar hukum dalam pembuatan akta jual 

beli yang mencantumkan nominal tidak sesuai, bertentangan dengan 

kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.  

Itikad baik dari PPAT dan para pihak diperlukan dalam setiap 

pembuatan perjanjian, hal itu juga berlaku untuk pembuatan akta jual beli 

tanah. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 BW, bahwa suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat 

dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan 

hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 

termaktub dalam perhubungan hukum itu.34 Pihak yang tidak melaksanakan 

itikad baik (tidak jujur) harus menanggung resiko kerugian atas 

ketidakjujurannya.  

Faktor kesengajaan dalam pencantuman nominal transaksi tidak sesuai 

dengan yang sebenarnya dalam Akta Jual Beli, dilakukan PPAT karena 

beberapa alasan seperti kedekatan dengan kliennya, atau karena PPAT 

tersebut tidak ingin kliennya berpindah ke PPAT yang lain. Meskipun dalam 

hal ini PPAT bertindak berdasarkan kesepakatan pihak penjual dan pihak 

pembeli, namun apabila di kemudian hari timbul suatu permasalahan akibat 

                                                             
34 R.Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, Sumur, Bandung 1983 (selanjutnya 

disebut R. Wirjono II), h.56. 
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dari tindakan PPAT ini maka, para pihak inilah yang akan mengalami 

kerugian.  

Adanya kesengajaan dan kelalaian dari PPAT berupa ketidakcermatan 

dan kurang hati-hati dalam membuat akta jual beli tanah, menyebabkan 

kerugian dari para pihak. Para pihak yang merasa dirugikan atas pencantuman 

nominal transaksi yang tidak sesuai ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi 

terhadap PPAT, sehingga PPAT harus bertanggung jawab untuk mengganti 

kerugian.  

Sedangkan tanggung jawab PPAT berdasarkan hukum pidana, 

berkaitan dengan kesengajaan membuat Akta Jual beli tidak sesuai dengan 

yang sebenarnya. Dalam kasus ini, PPAT yang membuat Akta Jual Beli 

berdasarkan keterangan dari para pihak mengenai harga jual beli yang telah 

disepakati. Apabila PPAT mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh 

para pihak mengenai nominal transaksi yang tercantum tidak sesuai dengan 

yang sebenarnya, PPAT dapat dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP yang berbunyi :  

Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang 

dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 

atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut 

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian 

tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, 

dengan pidana penjara paling lama enam tahun.  

 

Jo Pasal 55 KUHP ayat 1 tentang penyertaan. PPAT dapat diancam pidana 

apabila turut serta dalam melakukan tindak pidana.  

Menurut penulis, PPAT tidak bisa diminta tanggung jawab secara 

pidana apabila PPAT tersebut telah melakukan tugasnya secara benar sesuai 
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dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 

Mengacu pada pasal 266 ayat 1 KUHP yaitu : 

Barangsiapa menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta 

otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan 

oleh akta itu, dengan maksud untuk itu seolah-olah keterangannya 

sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 

menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun.  

Pasal tersebut menunjukkan bahwa PPAT dalam pembuatan akta jual 

beli tanah adalah seseorang yang disuruh melakukan membuat akta jual beli 

tanah oleh para pihak sesuai keterangan yang diberikan oleh penjual dan 

pembeli. Oleh karena itu, sebagai pihak yang disuruh membuat akta jual beli 

tanah, hendaknya PPAT jangan pernah menganjurkan atau menyarankan 

kepada para pihak untuk mencantumkan nominal transaksi jual beli yang 

tidak benar ke dalam akta jual beli tanah. Apabila PPAT mengetahui bahwa 

ada kesepakatan antara para pihak untuk mencantumkan nominal 

transaksi/harga yang tidak benar, PPAT harus menyampaikan bahwa ada 

akibat dari perbuatan tersebut dan PPAT tidak bertanggung jawab atas 

kerugian diakibatkan perbuatan tersebut. 

Ketiga sanksi tersebut diatas, antara sanksi administrasi, perdata dan 

pidana dapat berlaku secara bersamaan, dikaitkan dengan pelanggaran yang 

dilakukan oleh PPAT. Hal ini dikarenakan sanksi ketiganya berbeda, 

sehingga tidak berlaku nebis in idem.  Nebis in idem adalah sesorang tidak 

dapat dituntut dengan kasus yang sama, hanya berlaku pada perkara pidana 

saja. Seseorang yang dituntut secara perdata untuk memberikan ganti rugi, 
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tidak menghalangi seseorang untuk dituntut secara pidana maupun 

administrasi. Sanksi yang berlaku ini yang disebut komulasi eksternal.  

3.2. Akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang tidak sesuai nominal 

transaksi.  

Akta jual beli merupakan bukti yang sah dari terjadinya peralihan hak 

kepemilikan atas tanah baik dalam proses jual beli maupun proses lainnya. 

Keabsahan akta jual beli sangat penting mengingat kalau terjadi gugatan atau 

penolakan dari satu pihak maka akta jual beli sebagai bukti bahwa telah 

terjadi peralihan. PPAT yang membuat akta jual beli kedudukannya sangat 

penting karena PPAT adalah pejabat yang membuat dan mengesahkan 

terjadinya jual beli atau peralihan tanah lainnya. 

Fungsi akta adalah sebagai alat pembuktian, seperti yang tercantum 

pada pasal 1866 BW yaitu :  

1. Bukti tulisan; 

2. Bukti dengan saksi-saksi; 

3. Persangkaan-persangkaan; 

4. Pengakuan; 

5. Sumpah; 

 

Adanya akta jual beli tanah membuktikan bahwa telah terjadi suatu 

perbuatan hukum, yaitu peralihan hak melalui jual beli. Pentingnya 

kedudukan PPAT dalam menerbitkan akta jual beli menuntut 

pertanggungjawaban hukum terhadap akta yang dibuat. Itulah sebabnya 

PPAT harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan 

berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan peralihan kepemilikan 

atas tanah dan pendaftaran tanah.  
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Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah adanya barang dan 

harga yang sesuai dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian 

bahwa perjanjian jual beli tersebut lahir sejak terjadinya kata sepakat 

mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju mengenai 

barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Syarat-syarat 

dalam perbuatan hukum terhadap pengalihan hak atas tanah terbagi atas 2 

(dua) macam, yaitu :35 

1. Syarat materil 

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah 

tersebut, antaralain sebagai berikut: 

a. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan 

dijualnya. 

b. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak 

atas tanah yang dibelinya. 

c. Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan atau tidak 

dalam sengketa. 

2. Syarat formil  

Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, maka 

dilakukan jual beli dihadapan PPAT. Dalam pelaksanaan jual 

beli yang dibuat oleh PPAT  hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah : 

a. Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang 

melakukan jual beli atau kuasa yang sah dari penjual dan 

pembeli serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang 

memenuhi syarat sebagai saksi. 

b. Akta dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu 

lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh 

PPAT yang bersangkutan dan lembar kedua sebanyak 1 

(satu) rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk 

keperluan pendaftaran dan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat diberikan salinannya. 

c. Setelah akta tersebut dibuat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang 

bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang 

dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan 

kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib 

                                                             
35 Erza Putri, Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, 

http://erzaputri.blogspot.com, diakses tanggal 10 Desember 2015 
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menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 

disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang 

bersangkutan. 

 

Semua tatacara tersebut harus diikuti supaya akta peralihan hak yang 

dibuat oleh PPAT sah menurut hukum. Pembuatan akta yang tidak sesuai 

dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat menimbulkan resiko bagi 

kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. 

Negara telah mengatur mengenai kewajiban masing-masing pihak 

dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli, namun dalam 

pelaksanaannya, dalam pembuatan akta jual beli ini, isi akta mengenai harga 

transaksi jual beli seringkali tidak sesuai dengan harga transaksi yang 

sebenarnya.  Hal ini dikarenakan  pihak penjual dan pembeli menginginkan 

nominal transaksi yang tercantum lebih rendah dari nominal transaksi yang 

sebenarnya ataupun dari Nilai Jual Obyek Pajak. Perbedaan pencantuman 

nominal transaksi ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak jual 

beli yang lebih besar oleh kedua belah pihak. PPAT sebagai pejabat pembuat 

akta jual beli, memiliki andil dalam perbedaan nominal transaksi yang 

tercantum pada akta jual beli tersebut. PPAT harus bertanggung jawab 

terhadap semua akta jual beli yang dibuatnya, baik bentuk, isi dan cara 

pembuatannya. Dari nominal transaksi yang tercantum apakah PPAT turut 

serta atau hanya kesepakatan para pihak yang tidak diketahui oleh PPAT.  

PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 

28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
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1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: PPAT 

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, 

karena : d. memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang 

mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan). Akta terdegradasi 

kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena tidak 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan atau 

peraturan-peraturan lain (Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah : (1) Dasar pengenaan pajak 

adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal: a. jual beli adalah harga 

transaksi. 

Penulis berpendapat bahwa hukuman terhadap pelanggaran ketentuan 

tata cara pembuatan akta PPAT sangat berat, karena PPAT dapat 

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Hal ini menurut pendapat 

penulis sangat tidak seimbang dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh 

PPAT dari pembuatan akta tersebut. Pada sisi lain terkadang pelanggaran itu 

seakan-akan harus dilakukan untuk keperluan pembuatan akta itu sendiri. 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan 

Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, 

perhitungan pajak yang harus dibayar oleh para pihak dalam hal pengalihan 

hak atas tanah adalah dihitung berdasarkan nilai transaksi atas pengalihan hak 

atas tanah tersebut, apabila nilai transaksi tersebut diketahui. 

Pembuatan akta jual beli yang nilai transaksi peralihan haknya lebih 

kecil dari nilai transaksi riil dilakukan untuk mengurangi jumlah kewajiban 

pembayaran pajak BPHTB dan PPH. Biasanya nilai transaksi yang dimuat 

dalam akta jual beli adalah nilai dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

dibulatkan ke atas, sehingga pajak-pajak yang harus dibayar adalah 

berdasarkan nilai NJOP yang dibulatkan ke atas. Jadi tujuan dilakukannnya 

pengecilan nilai transaksi dalam akta jual beli adalah untuk mengecilkan 

jumlah pajak-pajak yang harus dibayar. 

Menurut pendapat penulis, peraturan-peraturan yang ada saat ini untuk  

pembuatan akta PPAT hanyalah bersifat untuk memenuhi unsur kepastian 

hukum dan kepentingan penerimaan negara dari pajak semata, belum 

memenuhi unsur kepentingan masyarakat yang membutuhkan akta PPAT. 

Hal ini dapat dilihat dari keharusan para pihak dalam akta jual beli untuk 

membayar pajak penghasilan (penjual) lebih dulu padahal penjual belum lagi 

menerima pembayaran (penghasilan) dari penjualan tanahnya sedangkan 

pembeli harus melunasi Bea Perolehan Atas Tanah dan atau Bangunan lebih 

dulu padahal pembeli belum sebagai pemilik atas tanah tersebut. 
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Melihat kewajiban Penjual sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan 

dikenakan Pajak Penghasilan. Kewajiban Penjual atas  pajak penghasilan ini 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang 

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan Pasal 1 ayat (1) Atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk 

kewajiban Pembeli sebagai penerima obyek jual beli yaitu tanah dan/atau 

bangunan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanan dan Bangunan 

(BPHTB). Sesuai Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah yaitu : Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau 

bangunan. 

PPAT mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah 

karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka 

melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti 

telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang 

merupakan akta otentik. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara 

pembuatan akta PPAT dapat membuat suatu akta batal demi hukum dan akan 

mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta tersebut. 

Menurut Irawan Soerodjo menyatakan bahwa jabatan PPAT 

merupakan profesi yang mandiri.36 PPAT dalam menjalankan jabatannya 

                                                             
36 Irawan Soerodjo, Op,cit. h. 149 
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harus mandiri dan tidak memihak siapapun. Menurut Penulis, PPAT sebagai 

profesi yang mandiri harus dapat bertanggung jawab secara pribadi sehingga 

apabila PPAT tersebut melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian 

maka PPAT dapat dijatuhi sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi 

pidana. 

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disingkat IPPAT adalah 

perkumpulan/organisasi bagi para PPAT, berdiri semenjak tanggal 24 

September 1987, diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 April 1989 nomor C2-

3281.HT.01.03 Th.89, merupakan satu-satunya wadah bagi semua orang yang 

memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT yang 

menjalankan fungsi pejabat umum, sebagaimana hal itu telah diakui dan 

mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia tersebut diatas dan telah diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1989 nomor 55 Tambahan 

nomor 32. Berbicara mengenai akibat hukum untuk seorang PPAT tentunya 

berkaitan dengan Kode Etik tentang PPAT. 

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) dalam Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah Indonesia yang berbunyi Kode Etik PPAT dan untuk selanjutnya 

akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 

perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh 

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal 
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itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 

Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 

sebagai PPAT, termasuk didalamnya para PPAT Pengganti.  

Kode etik ini berlaku bagi seluruh PPAT dan bagi para PPAT 

Pengganti, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan (khusus bagi yang 

melaksanakan tugas jabatan PPAT) ataupun dalam kehidupan sehari-hari. 

PPAT memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun, yang kan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 

tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

Mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap PPAT juga 

ditetapkan dalam Pasal 6ayat (1) Kode Etik PPAT yakni bagi anggota yang 

melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa : 

a. Teguran; 

b. Peringatan; 

c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT; 

d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. 

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan 

kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut Pasal 6 ayat 2 Kode 

Etik PPAT. Sedangkan sanksi pidana yang akan diterima PPAT jika 

mengetahui data-data yang diberikan oleh pihak yang akan membuat akta 

adalah palsu yaitu Pasal 55 KUHP yakni mengenai Penyertaan. 
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Kedudukan PPAT selaku pejabat umum dalam proses penerbitan 

sertifikat hak milik atas tanah yaitu dapat dikatakan sebagai pejabat perantara 

kepentingan antara pemegang hak milik atas tanah yang berkehendak untuk 

memperoleh sertifikat dengan pihak Kantor Pertanahan dan sangat 

menentukan sepanjang mengenai tugas dan wewenangnya dalam 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 

sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah khususnya hak milik atas tanah yang terletak di dalam daerah kerjanya.  

Sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat untuk semua hak atas tanah khususnya hak 

milik atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

Sertifikat hak milik atas tanah diberikan untuk kepastian dan perlindungan 

hukum kepada pemegang hak atas tanah dan tujuan pendaftaran tanah adalah 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. 

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang tercantum dalam buku 

tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang 

dikuasakan olehnya, seperti dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, 

sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris 

dengan persetujuan para ahli waris yang lain. 

Tiap-tiap hak atas tanah khususnya hak milik atas tanah yang telah 

dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Nasional/Daerah, pemilik hak 

atas tanah berhak untuk meminta diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, 

yang masing-masing telah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 
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Daftar buku tanah terdiri atas kumpulan buku yang dijilid. Bentuk buku tanah 

dan cara pengisiannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 7 

tahun 1961 tentang Penyelenggara Tata Usaha Pendaftaran Tanah, yang 

dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang 

pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

Bahwa yang sering dipermasalahkan adalah pengertian pendaftaran 

peralihan hak yang oleh Pasal 23 ayat (2) UUPA dikatakan merupakan alat 

bukti yang kuat itu bukan syarat sahnya peralihan hak, pendaftaran 

dimaksudkan untuk memperoleh sehingga lingkup berlakunya mengikat 

umum, sehingga pendaftaran itu merupakan keharusan. Dengan demikian 

pendaftaran itu tidak hanya bersifat adminitratif, proses jual belinya sendiri 

sudah selesai semenjak dibuatnya akta PPAT, dan semenjak saat itu barang 

telah beralih kepada pembeli. Hal demikian adalah sesuai dengan azas hukum 

adat yang dianut dalam UUPA. 

Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 

1997, dinyatakan : “Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya 

diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang 

kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan 

sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak 

menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah 

dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. 
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PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.  

Jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak 

milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, 

yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.37 Jual beli 

yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli 

itu termasuk hukum agraria atau hukum tanah. Kadang kala karena suatu hal 

seseorang itu dapat membatalkan apa yang telah ia jual kepada orang lain 

yang karena tidak terpenuhinya prestasi. Batalnya akta PPAT mengakibatkan 

PPAT ini mendapat sanksi apabila terbukti PPAT lah yang melakukan 

kesalahan, seperti yang tertera pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 yang berbunyi : 

“PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 

40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau 

Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa 

teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai 

PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti 

kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang 

diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut”. 

 

Hal ini jelas menimbulkan kerugian pada kliennya sehingga PPAT 

dapat di jatuhi sanksi baik sanksi administratif, perdata maupun pidana, 

namun jika kesalahan terdapat pada kliennya maka PPAT tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban karena PPAT tidak dapat bertanggung jawab 

                                                             
37 Effendi Perangin,. Hukum Agraria Di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang 

praktisi hukum), Rajawali, Jakarta. 1991. H. 13. 
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secara hukum sebab PPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Meskipun 

Akta Jual Beli tersebut sah secara hukum, namun apabila di kemudian hari 

muncul permasalahan maka PPAT sebagai pihak yang mempunyai 

kewenangan membuat akta peralihan tersebut, tetap dapat dikenai sanksi 

administrasi, perdata dan pidana.  

Keberadaan pejabat dalam suatu tatanan ketatanegaraan sangat 

dibutuhkan, karena pejabat merupakan perwakilan dari Negara. Negara dalam 

menjalankan fungsinya diwakili oleh Pemerintah. Pemerintah dalam 

menjalankan fungsinya dan tugasnya dalam merealisasikan tujuan Negara 

diwakili oleh pejabat. Oleh karena itu, sukses tidaknya sebuah lembaga 

negara ditentukan oleh kemampuan pejabatnya dalam menjalankan roda 

Pemerintahan.  

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seorang PPAT 

bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta 

tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan 

pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi 

permohonan-permohonan tersebut PPAT wajib mengambil keputusan untuk 

menolak atau mengabulkan permohonan para pihak untuk mencantumkan 

keterangan yang tidak benar terkait dengan jual beli tanah.   
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BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan seperti 

telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

4.1  Kesimpulan  

1.   Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggungjawab secara keseluruhan 

terhadap pembuatan akta jual beli tanah secara wewenang, prosedur dan 

substansi. Tanggung jawab ini juga melekat pada pencantuman 

kebenaran nilai harga transaksi yang dimuat dalam akta jual beli berbeda 

dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai 

dengan tata cara pembuatan akta PPAT adalah pencantuman nilai 

transaksi jual beli yang dilakukan oleh PPAT atas permintaan para pihak 

sehingga PPAT bersedia untuk mengikuti kemauan para pihak. Hal ini 

disebabkan karena kedekatan relasi dan pertemanan selain itu juga tidak 

adanya ketegasan dari PPAT itu sendiri. 

2.   PPAT sebagai pejabat pembuat akta jual beli tidak sesuai dengan 

prosedur, maka dapat dikenai sanksi kumulasi eksternal yaitu:  

a. Sanksi administrasi yaitu sanksi berupa pemberhentian tidak hormat 

dari jabatannya. 
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b. Sanksi perdata yaitu apabila akta jual beli yang dibuat dinyatakan 

batal dan/atau batal demi hukum maka PPAT dapat dituntut karena 

merugikan para pihak sehingga harus bertanggung jawab mengganti 

kerugian yang dialami oleh para pihak ataupun pihak ketiga.  

c. Sanksi pidana yaitu apabila perbuatan mencantumkan keterangan 

yang tidak benar, baik karena sengaja maupun lalai yang dapat 

mengakibatkan kerugian maka PPAT dapat dikenai sanksi pidana.  

4.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis 

menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Sebagai PPAT, hendaknya dalam melakukan pembuatan akta jual beli 

selalu bersandar kepada ketentuan-ketentuan yang ada oleh karena yang 

akan dibuat adalah akta otentik yang sangat mempengaruhi kepastian 

hukum atas peralihan hak atas tanah. PPAT juga perlu lebih memahami 

ketentuan-ketentuan yang ada untuk menghindarkan PPAT dari sanksi 

pemberhentian baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat, tuntutan 

ganti rugi dari para pihak maupun tuntutan pidana. PPAT dalam 

menjalankan tugasnya harus selalu berlandaskan pada moralitas dan 

integritas yang tinggi terhadap profesi dan jabatannya selaku PPAT. Untuk 

mewujudkan kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli maka 

semua PPAT yang melakukan pelanggaran dalam prosedur pembuatan 

akta jual beli harus dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku 
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yang mengatur tentang Jabatan PPAT. Begitu juga kepada pihak yang 

dirugikan harus diberikan ganti rugi oleh PPAT tersebut sesuai dengan 

kesepakatan. Pengawasan terhadap PPAT lebih diperketat lagi agar 

menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan proesedur. Diharapkan 

agar PPAT dapat lebih bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan 

tugas yang telah diberikan kepada PPAT. 

2. Bagi para pihak sebaiknya menanyakan kepada PPAT tentang prosedur 

pembuatan akta yang benar sehingga terhindar dari kemungkinan 

terancamnya kepastian hak atas tanah yang diperoleh. Para pihak harus 

dapat bekerjasama dengan PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta 

jual beli sehingga akta yang dihasilkan dapat menciptakan kepastian 

hukum dalam jual beli tanah dan menghindari semakin banyaknya terjadi 

perselisihan atau perkara tanah di pengadilan.  Perlulah kiranya dinamika-

dinamika yang berkembang dalam pembuatan akta PPAT ditampung atau 

di akomodasi dalam undang-undang atau peraturan-peraturan sehingga 

dalam pembuatan akta PPAT unsur kepastian hukum dapat terpenuhi dan 

sebaliknya unsur pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa PPAT 

juga dapat terakomodasi dengan baik. 
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