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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah tentang Jabatan PPAT menyebutban tentang adanya
PPAT Sementara. PPAT Sementara dapat di angkat dari seorang camat untuk daerah
kerja yang formai PPAT-nya belum tertutup dan bagaimana dengan terjadinya
pengangkatan PPAT Sementara di daerah yang formasi PPAT-nya telah tertutup

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif, dengan
menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu menelaah, memahami
hierarki dan asas-asas dalam berbagai peraturan perundang-undangan(statute
approach) yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dihadapi serta pendekatan
konseptual (conceptual approach)yaitu dengan mempelajari berbagai pandangan dan
doktrin dalam ilmu hukum sebagai acuan bagi penulis untuk membangun suatu
argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, serta case study
yang mempelajari kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Sumber-sumber
penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum, bahan hukum
sekunder, yaitu penjelasan tentang bahan hukum primer dan juga hal-hal yang
menyangkut isi bahan hukum primer, antara lain berbagai buku, jurnal hukum dan
sumber-sumber dari internet serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum terhadap akta PPAT yang
dibuat PPAT Sementara di daerah yang telah cukup PPAT tetap sah sebagai akta
otentik akantetapi wewenang pengangkatan PPAT Sementara tersebut cacat yuridis
dan dapat di batalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Camat yang berstatus PPAT Sementara tersebut harus di berhentikan dari jabatan
PPAT Sementara-nya serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
yang mengangkat camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang telah cukup
terdapat PPAT dapat dikenakan sanksi administratif berat.
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