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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena 

tanah setiap manusia membutuhkan tempat untuk menetap.1 Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia merupakan kekayaan 

nasional. Pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di 

dalamnya tersebut ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh 

rakyat Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945.2  

Falsafah yang melandasi hukum tanah Indonesia didasarkan atas falsafah 

Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila sebagai landasan idiil tersebut bukan hanya 

didasari oleh salah satu sila atau salah satu Pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 

saja, akan tetapi wajib didasarkan sebagai satu keseluruhan dan berkaitan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang sistematis.3 

Semakin meningkatnya pembangunan membuat kebutuhan akan tanah semakin 

meningkat, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas. Hal ini membuat perlunya 

                                                 
1 Redaksi Ras, Tanah dan Bangunan,(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 6 
2 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat” 
3 Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah, (Bandung: Alumni, 1978), 

hlm. 39. 
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dilakukan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara terkoordinasi serta mencegah 

penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan 

pembangunan. Kurangnya koordinasi mengakibatkan banyaknya konflik yang terjadi 

karena masyarakat mempermasalahkan tanah yang ada. Konflik tersebut dapat karena 

terjadi perebutan hak kepemilikan, penyerobotan, perusakan, hingga kecurangan dalam 

proses jual beli.  

Dalam rangka pencegahan penggunaan tanah yang merugikan serta terwujudnya 

pengaturan terhadap pemanfaatan dan penggunaan tanah maka perlu adanya ketentuan 

yang mengatur yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas 

tanah bagi masyarakat. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan 

untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 

19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria yang ditujukan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan 

tanah. Selanjutnya di Pasal 23, 32 dan 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditujukan kepada para pemegang hak 

yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang 

haknya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon 

kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi 

obyek perbuatan hukum yang dilakukan. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tersebut, maka 

Pemerintah selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan berlaku 
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mulai tanggal 8 Oktober 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagai 

hukum positif dan ketentuan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Pemerintah juga telah Peraturan Menteri 

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

Diterbitkannya berbagai peraturan tersebut ditujukan bagi pelaksanaan pendaftaran 

tanah. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh negara 

atau pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan 

atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, 

pengolahan, peyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan 

tanda-buktinya dan pemeliharaannya.4 

Pendaftaran tanah merupakan hal sangat terkait dengan peralihan hak. Sebagai 

benda yang penting bagi manusia, tanah dan bangunan menjadi lebih bernilai karena ia 

dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkannya.Dalam hal ini, 

ada pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh pihak yang menginginkan tanah dan 

bangunan tersebut. Peralihan pemilikan tanah dan bangunan berhubungan erat dengan 

ketentuan hukum untuk memberikan kepastian hak bagi seseorang yang memperoleh 

tanah dan bangunan.5 

Peralihan hak yang berhubungan dengan tanah dapat terjadi dengan berbagai cara 

seperti hibah, warisan, tukar menukar dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis 

                                                 
4 Urip Santoso, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah  Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 

Pelaksanaannya, Cetakan ke-9, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 72 
5 Merihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 2 
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hanya membatasi peralihan hak atas tanah tersebut secara khusus dalam lingkup jual 

beli tanah. Adapun alasan penulis membahas lingkup peralihan hak melalui jual beli 

karena jual beli adalah perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh 

masyarakat dibandingkan dengan bentuk peralihan hak atas tanah yang lain.  

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, ketentuan jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yang mengatur 

tentang jual beli hak milik atas tanah.  Dalam Pasal-Pasal lainnya, tidak ada kata yang 

menyebutkan jual beli, tetapi disebut sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan diartikan 

sebagai suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah 

kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat. Dalam hal 

ini, meskipun dalam Pasal lain hanya disebutkan dialihkan, maka salah satunya 

termasuk sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.  

Berkaitan dengan perbuatan hukum jual beli, Pemerintah telah mengatur bahwa 

jual beli hanya dapat dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. Selain berwenang dalam membuat akta jual beli, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) juga berperan besar dalam rangka pendaftaran tanah. Dalam kegiatan 

pendaftaran tanah pemerintah mempunyai wewenang mengatur penggunaan tanah dan 

selajutnya menunjuk beberapa instansi yang terlibat dan mempunyai peranan yang 

sangat penting, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyelenggarakan 

Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan yang melakukan pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah, dan ada juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang membuat alat bukti mengenai terjadinya 

perbuatan hukum mengenai sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar 

untuk mendaftar perubahan data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan hukum 
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tersebut. Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta 

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perbuatan hukum 

pemindahan hak atas tanah, khususnya jual beli dalam membuat akta otentik. 

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah sendiri tercantum di dalam Pasal 1 angka 24 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaram Tanah.6  

Sehubungan dengan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, jabatan tersebut telah 

diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ketentuan pelaksanaannya diatur 

dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 

Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, dapat diketahui bahwa tidak hanya 

notaris yang dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Para Camat Kepala 

Wilayah Kecamatan yang karena jabatannya, juga dapat ditunjuk sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Adapun  wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dijabat oleh camat tersebut 

berada di wilayah kecamatan masing-masing. Penjelasan ini memberikan uraian 

bahwa camat tidak hanya berperan sebagai Kepala Wilayah dan Administrasi 

Pembangunan, tetapi juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. 

                                                 
6 Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaram Tanah. menyebutkan 

bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-

akta tanah tertentu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yaitu 

akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak 

tanggungan.” 
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Seiring dengan perkembangan zaman, maka pada saat ini pengurusan pertanahan 

lebih banyak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dirangkap oleh notaris. 

Keadaan ini menciptakan suatu kondisi, dimana ada 2 (dua) pejabat umum yang 

berwenang mengurus perbuatan hukum atas tanah dalam satu wilayah kabupaten/kota, 

yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.  

Terciptanya kondisi ini menimbulkan polemik mengenai kebutuhan apakah masih 

diperlukan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Pemikiran ini 

didasarkan atas sudah banyaknya notaris yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. Secara keilmuan dan persyaratan formal, Pejabat Pembuat Akta Tanah tentu 

memiliki citra yang lebih unggul daripada camat, namun pada saat melakukan 

penelitian ini, penulis masih menemukan orang perorangan yang lebih memilih 

mengurus transaksi jual beli tanahnya kepada camat selaku Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Sementara dan bukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dirangkap oleh 

notaris.  

Dokumen yang diperoleh penulis adalah Akta Jual Beli Nomor 1222/2014 dan 

Akta Jual Beli Nomor 316/2001, yang dibuat oleh camat di kecamatan Pakuhaji, 

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Para pihak di dalam akta jual beli tersebut 

lebih memilih untuk menggunakan jasa camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara, meskipun di kabupaten Tangerang sudah terdapat Pejabat Pembuat Akta 

Tanah yang juga merupakan notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut melalui sebuah tesis dengan 

judul “Kewenangan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara 

Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”. Penelitian ini akan membahas mengenai 

eksistensi kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam 
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membuat akta jual beli tanah pada masa sekarang ini dan meneliti status hukum akta 

yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memuat 2 (dua) rumusan 

masalah yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 

dalam membuat akta jual beli tanah? 

2. Bagaimana status hukum Akta yang dibuat oleh camat sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah Sementara? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara dalam membuat akta jual beli tanah 

b. Untuk menjelaskan status hukum Akta yang dibuat oleh camat sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara dalam membuat Akta Jual Beli tanah 

2. Manfaat Penelitian 

Sebagai suatu penelitian ilmiah, penulisan tesis ini memberikan kegunaan 

secara teori dan secara praktik yang diuraikan sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis maupun pembaca di bidang pertanahan terutama mengenai 
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kewenangan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. 

Pengetahuan tersebut melingkupi dasar hukum kewenangan yang diperoleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kedudukan wewenang dan tanggung jawab 

Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam membuat akta 

jual beli tanah. 

b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

bagi masyarakat yang ingin melakukan pengalihan hak atas tanah dalam bentuk 

jual beli tanah dan fungsi pendaftaran tanah,  

 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan atas kewenangan camat sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Dalam menjalankan kewajibannya, camat 

berkedudukan sebagai pejabat umum. Definisi camat sebagai pejabat umum dapat 

ditelusuri dari pendapat para ahli. Menurut Madjloes, dalam bukunya beberapa 

petunjuk bagi camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah mengemukakan bahwa 

Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah pejabat umum yang ditunjuk khusus 

berwenang membuat dan menandatangani akte dalam hal memindahkan hak atas 

tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, meminjam uang 

dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, terhadap mereka yang menghendaki 

adanya akte itu sebagai bukti, serta menyelenggarakan administrasinya, sebagaimana 

ditentukan dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.7  

R. Soegondo Notodisoerjo menjelaskan bahwa seseorang menjadi pejabat umum, 

apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberikan wewenang dan 

                                                 
7 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 78. 
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kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu ia ikut serta 

melaksanakan kewibawaan (gezag) dari Pemerintah.  Dalam jabatannya itu tersimpul 

suatu sifat atau ciri khas yang menbedakannya dai jabatan lainnya dalam masyarakat, 

sekalipun untuk menjalankan jabatan-jabatan lainnya itu kadang-kadang diperlukan 

juga pengangkatan atau izin dari Pemerintah.8 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum pada mulanya diatur 

Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran 

Tanah Ketentuan tersebut mengatur bahwa yang dapat menjabat sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah adalah notaries, pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam 

lingkungan Kementerian Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup 

tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang 

bersangkutan dengan peraturan peralihan hak atas tanah, para pegawai pamong praja 

yang pernah melakukan wewenang seorang pejabat dan orang-orang lain yang telah 

lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria. 

Dihubungkan dengan teori yang dibahas oleh penulis mengenai camat selaku 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 10 

Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut menyebutkan bahwa selama dalam 

sesuatu kecamatan belum diangkat seorang pejabat, maka asisten wedana atau kepala 

kecamatan atau yang setingkat dengan itu karena jabatannya itu menjadi pejabat 

sementara dari kecamatan itu. Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut dan 

dihubungkan dengan praktik dewasa ini, maka yang bertindak selaku Pejabat Pembuat 

                                                 
8 John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 53. 
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Akta Tanah adalah Notaris dan camat.9 Pada saat ini, peraturan tersebut telah diganti 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaram Tanah. 

Adapun syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat ini 

diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat 

Akta Tanah harus memenuhi syarat berkewarganegaraan Indonesia, Berusia sekurang-

kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat 

keterangan yang dibuat oleh instansi kepolisian setempat, belum pernah dihukum 

penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, sehat jasmani dan rohani, lulusan Program 

Pendidikan Spesialis Notariat atau Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta 

Tanah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi, dan lulus ujian yang 

diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.  

Dalam menjalankan wewenangnya, tentu ada perbedaan antara Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang dijabat oleh notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 

yang dijabat oleh camat. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya kata sementara bagi 

camat yang menjalankan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. 

Arti dari kata sementara ini mengacu pada jabatan induk instansi pemerintah yang 

dipegangnya. Dalam hal ini, apabila pejabat yang bersangkutan dimutasikan atau 

diganti oleh orang lain sehingga tidak lagi menjabat sebagai camat atau kepala desa, 

maka secara otomatis ia tidak lagi berwenang sbagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara. Ia tidak berhak lagi yang membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 

                                                 
9 Bachtiar Effendie, Op.Cit, hlm. 79. 
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karena jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang dijabatnya terlepas 

dengan sendirinya. 

Kewenangan camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara merupakan 

jabatan yang diembannya sebagai seorang pejabat umum. Hanya pejabat umum yang 

dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut yang 

berhak membuat akte otentik.  Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa untuk melaksanakan 

wewenangnya, seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kewenangan 

membuat 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 di daerah kerjanya. Kerangka teori tersebut yang akan menjadi 

dasar hukum penelitian penulis dalam menganalisis Akta Jual Beli Nomor 1222/2014 

dan Akta Jual Beli Nomor 316/2001, yang dibuat oleh camat di kecamatan Pakuhaji, 

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 

 

E. Kerangka Konsepsional 

Kerangka konsepsional dalam penelitian ini menitikberatkan pada akta jual beli 

yang dibuat oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Dalam 

ketentuan hukum Indonesia, pengaturan tentang pertanahan di Indonesia diatur dalam 

Hukum Agraria. Agraria itu sendiri berasal dari kata akker (Belanda), agros (Yunani) 

yang berarti tanah pertanian, agger (Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius 
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(Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, dan agrarian (Inggris) yang berarti 

tanah pertanian.10  

Dalam Black’s Law Dictionary menyatakan bahwa agrarian is relating to land, or 

to a division or distribution of land; as an agrarian laws.11 Ketentuan tersebut dapat 

dihubungkan dengan terminologi bahasa Indonesia, dimana agraria berarti urusan 

tanah pertanian, perkebunan.12 Hukum agraria meliputi hukum yang sangat luas, 

namun kerangka konsepsional dalam penelitian ini hanya membahas mengenai 

peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum jual beli.  

Akta yang dianalisis adalah Akta Jual Beli Nomor 1222/2014 dan Akta Jual Beli 

Nomor 316/2001, yang dibuat oleh camat di kecamatan Pakuhaji, Kabupaten 

Tangerang, Provinsi Banten dan Akta Jual Beli Nomor 2199/176/KebonJeruk/1983 

yang dibuat dihadapan camat Kebon Jeruk. Penyusunan kerangka konsepsional 

tersebut tidak terlepas dari peraturan Pemerintah yang mewajibkan bahwa jual beli 

tanah harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  

Ketentuan tercantum secara tegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah yang berwenang dalam membuat akta jual beli dapat saja notaris atau camat. 

Seorang camat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara demi jabatannya. 

Baik notaris maupun bukan notaris menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan 

pengangkatan Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Agraria).13 Pada saat ini, 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah tersebut telah 

dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

                                                 
10 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan ke-5, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 1. 
11 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, (USA : West Publishing Co, 1991), hlm. 43. 
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 11. 
13 Effendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 28. 
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Tanah, namun kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah masih tetap 

berlaku. 

Kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah dalam membuat 

akta yang berkaitan dengan tanah. Akta sendiri merupakan surat sebagai alat bukti 

yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 

perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat 

digolongkan ke dalam pengertian akta, maka surat tersebut harus ditandatangani. 

Keharusan untuk menandatangani surat tercantum di dalam ketentuan Pasal 1869 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain 

bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang dibuat orang lain. 

adapun fungsi tanda tangan adalah untuk memberikan cirri atau untuk 

mengidividualisir sebuah akta.14 

Melalui uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan hukum jual beli tanah 

merupakan sutau perbuatan pemidahan hak, sejak itu hak atas tanah sudah berlaih 

kepada pembeli dan selanjutnya pembeli sudah berwenang untuk mendaftarkan 

peralihan hak tersebut di kantor pendaftaran tanah kotamadya/kabupaten dimana tanah 

tersebut terletak.15 Dalam hal ini, camat memegang peranan penting sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara yaitu membuat akta jual beli tanah. Kedudukan camat 

juga membantu pemerintah dalam upaya pendaftarkan tanah sebagaimana Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa wewenang pokok 

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 

tanah.  

                                                 
14 Abdul Gofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 18. 
15 Bachtiar Effendie, Op.Cit, hlm. 83. 
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F. Sistematika Penulisan 

Laporan hasil penelitian yang akan disusun dibagi atas beberapa bab yang 

penguraiannya adalah sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional dan 

sistematika penulisan 

 

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA  

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas tentang 

Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang meliputi 

pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), jenis-jenis Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), Tata Cara Pengangkatan, prosedur dan jenis-

jenis pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah, wilayah kerja Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah, jenis-

jenis kegiatan pendaftaran tanah, sumpah jabatan dan Pelaksanaan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tinjauan Umum mengenai Akta Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, Ketentuan Cuti Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Perbedaan Antara Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sub bab 

berikutnya membahas tentang Tinjauan Hukum Tentang Camat sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang meliputi Pengertian Camat, 
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Dasar Hukum Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, 

Syarat-Syarat Camat untuk Dapat Ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Sementara, wewenang dan kewajiban Camat sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara, wilayah Kerja Camat sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara, Pembinaan dan Pengawasan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan 

Formasi Penempatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah Sementara 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam penyusunan tesis. Metode penelitian tersebut meliputi 

pengertian metode penelitian, tipe penelitian, jenis data, jenis bahan hukum, 

tempat pengumpulan data, sifat penelitian, analisis data dan cara penarikan 

kesimpulan. 

 

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN CAMAT YANG 

BERWENANG MEMBUAT AKTA JUAL BELI SEBAGAI 

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA 

Bab ini merupakan hasil analisis penulis terhadap pokok permasalahan 

dalam tesis ini. Bab ini membahas tentang kewenangan camat sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam membuat akta jual beli 

tanah dan status hukum Akta yang dibuat oleh camat sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara 
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BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang 

berisi kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




