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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

       Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran 

Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997.  

       Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah, pengertian pendaftaran tanah adalah  

  

            rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,   

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 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. 

  

       Tujuan diterbitkannya ketentuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu 

bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, 

untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 

rumah susun yang sudah terdaftar dan untuk terselenggaranya tertib administrasi 

pertanahan sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997.   
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       Hasil akhir dari suatu kegiatan pendaftaran tanah adalah dengan 

diterbitkannya sertipikat dan untuk membantu masyarakat memperoleh jaminan 

kepastian hukum terhadap pengurusan dan pemilikan tanah, serta membantu 

pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah maka pemerintah 

mengangkat pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti 

mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah sebagai dasar pendaftaran tanah. 

Pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai 

perbuatan hukum tertentu atas tanah ada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT).  Menurut Boedi Harsono, pejabat umum adalah seseorang yang diangkat 

oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan umum di 

bidang tertentu.1)   

       Dalam kenyataannya, tanah yang sudah bersertipikat dapat saja terjadi 

perubahan, misalnya karena perbuatan hukum jual beli. Jual beli adalah salah satu 

perbuatan hukum pemindahan hak. Menurut sistem Hukum Perdata, suatu 

pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu:2) 

1) Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual 

beli atau pertukaran. 

2) Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting 

adalah pemindahan atau pengalihan nama dalam hal jual beli benda tidak 

bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya. 

       Pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda 

yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang 

bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau 

                                                           
1) Boedi Harsono, PPAT, Sejarah Tugas dan Kewenangannya, Majalah Renvoi, No. 8.44.IV, 3 

Januari 2007, hal. 11. 
2) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal.72. 
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tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertipikat, hal ini terjadi 

pada benda- benda yang tidak bergerak. 

       Jual Beli dibuktikan dengan suatu akta yaitu akta jual beli. Akta jual beli 

dibuat oleh pejabat umum yang diberi kewenangan dalam hal ini adalah PPAT.   

Selain PPAT, dalam PP No 24 Tahun 2016 juga dikenal dengan PPAT Sementara, 

yaitu Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan 

tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat 

PPAT. PPAT Sementara adalah Camat yang ditunjuk dan diangkat sebagai 

pejabat yang berwenang membuat akta autentik dibidang pertanahan oleh Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Penunjukkan Camat selaku 

PPAT Sementara adalah untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta di 

daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 

       Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah 

kabupaten/kota dari Pegawai Negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis 

pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan. Camat sebagai PPAT Sementara, keberadaannya didasarkan pada 

wilayah kerja di Kecamatan karena jabatannya di mana yang bersangkutan 

berkedudukan sebagai kepala wilayah sebagaimana diuraikan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengertian camat 

bukanlah kepala wilayah melainkan sebagai perangkat daerah di 

wilayah/pemangku wilayah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.3)  

  

                                                           
3) Suharjono, Camat Selaku Kepala Wilayah dan PPAT Sementara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2009), hal. 33. 
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       Akta yang dibuat oleh PPAT atau PPATS adalah sebagai tanda bukti. 

Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan 

menghindarkan sengketa. Oleh karena itu, pembuat akta diharapkan agar aktanya 

itu tidak memuat rumusan-rumusan yang dapat menimbulkan sengketa karena 

tidak lengkap dan tidak jelas. Hak milik atas tanah baru beralih kepada pembeli 

jika telah dilakukan penyerahan yuridis (yuridis levering), yang wajib 

diselenggarakan dengan pembuatan akta dihadapan dan oleh PPAT. Pendaftaran 

merupakan satu-satunya pembuktian dan pendaftaran merupakan syarat sahnya 

peralihan hak.4)  

       Suatu perjanjian jual beli tanah harus dapat memenuhi empat syarat sahnya 

perjanjian, yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: Sepakat 

mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat suatu perjanjian, suatu hal 

tertentu, dan kausa yang halal atau tidak terlarang. Selain itu Jual beli tanah harus 

memenuhi unsur syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dalam jual-beli 

tanah mempunyai kaitan erat dengan syarat formalnya. Syarat materiil 

menentukan dapat dipenuhinya syarat formal. Apabila tidak terpenuhinya salah 

satu sayarat tersebut maka akta yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum. 

       Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Sofyan A Djalil mengungkapkan sebanyak 56 persen tanah yang ada di 

Indonesia belum memiliki sertipikat. Itu artinya, hanya 44 persen saja yang sudah 

                                                           
4) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.12 
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terdaftar dan bersertipikat.5) Terdapat 126 juta bidang tanah di Indonesia yang 

belum bersertipikat dan dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada 

82 juta yang belum bersertipikat. Di 2016 lalu sudah ada sekitar 40 juta bidang 

tanah yang sudah tersertifikasi, sehingga sisanya 86 juta bidang tanah. Kemudian, 

4,2 juta bidang tanah bersertipikat di 2017, sehingga saat ini masih ada 82 juta 

bidang tanah belum bersertipikat.6)  

       Saat ini, pemerintah tengah gencar menerbitkan sertipikat untuk diberikan 

kepada masyarakat mengingat selama ini masih banyak kasus sengketa tanah yang 

terjadi akibat masyarakat tidak mempunyai sertipikat. Gubernur Jawa Barat, 

Ahmad Heryawan, mengatakan di Jabar masih banyak tanah yang belum 

bersertipikat. Oleh sebab itu, sangat rentan terhadap sengketa, prakiraan jumlah 

bidang tanah di Jabar sebanyak 19.852.152 bidang dengan bidang tanah yang 

sudah terdaftar sebanyak 6.527.635 atau baru 32,88 persen.7) Pada tahun ini, 

Presiden Joko Widodo menargetkan sekitar 1,2 juta bidang tanah memegang 

tanda bukti hak hukum atas tanah berupa sertipikat di Jawa Barat. Sebanyak 

594.500 sertipikat telah dibagikan kepada masyarakat tahun lalu dan pada acara di 

Subang, sekira 5.000 sertipikat dibagikan BPN di Kabupaten Subang. Sebanyak 

3.200 penerima sertipikat hadir secara langsung di hadapan Presiden ditambah 50 

orang penerima sertipikat tanah waqaf. Dari 5.000 sertipikat, terdiri dari 2.000 

sertipikat tanah untuk masyarakat dari Kabupaten Purwakarta, 1.500 sertipikat 

                                                           
5) Anonim, Kementerian Atr Bpn 56 Persen Tanah Belum Bersertipikat, 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161021183442-92-167087/kementerian-atr-bpn-56-

persen-tanah-belum-bersertipikat, diakses tanggal 17 Oktober 2018. 
6) Selfie Miftahul Jannah, Berapa Juta Bidang Tanah Belum Bersertipikat? Ini Kata Menteri ATR,  

https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertipikat-

ini-kata-menteri-atr, diakses tanggal 17 Oktober 2018. 
7) Wisma Putra, Aher: Banyak Warga Jabar Belum Punya Sertipikat Tanah, 

https://finance.detik.com/properti/d-3753898/aher-banyak-warga-jabar-belum-punya-sertipikat-

tanah, diakses tanggal 17 Oktober 2018. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161021183442-92-167087/kementerian-atr-bpn-56-persen-tanah-belum-bersertifikat
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161021183442-92-167087/kementerian-atr-bpn-56-persen-tanah-belum-bersertifikat
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat-ini-kata-menteri-atr
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat-ini-kata-menteri-atr
https://finance.detik.com/properti/d-3753898/aher-banyak-warga-jabar-belum-punya-sertifikat-tanah
https://finance.detik.com/properti/d-3753898/aher-banyak-warga-jabar-belum-punya-sertifikat-tanah
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(Kabupaten Karawang), dan 1.500 sertipikat (Kabupaten Subang).8) Berdasarkan 

data Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdapat 13.000 kasus sengketa tanah di 

Indonesia belum terselesaikan. Periode Januari 2011 hingga Juni 2011, baru 

sekitar 1.333 dari 14.337 perkara tanah yang terselesaikan. Hingga akhir Tahun 

2010, terkumpul kasus-kasus pertanahan sebanyak 12.267 ribu perkara 

pertanahan. Kemudian, akhir Juni 2011 perkara pertanahan bertambah 2110 

perkara sehingga total perkara adalah 14.337 perkara. Dari 34 wilayah, terdapat 

lima wilayah yang memiliki kasus pertanahan terbanyak, yakni Jawa Barat 

sebanyak 2427 kasus, Sumatera Utara 1863 kasus, Sulawesi Selatan 1858 kasus, 

Sumatera Barat 1307 kasus, dan Jawa Tengah 1145 kasus.9) Tetapi masih terdapat 

banyak kendala dalam kegiatan sertiikasi ini. Setelah satu tahun menunggu, 

puluhan warga di kelurahan Purwamekar, Purwakarta masih belum menerima 

sertipikat tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dari Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta 

2016. Pada tahun lalu, ada 100 warga yang mengajukan legalisasi bidang 

tanahnya melalui program Prona. Namun, hanya 47 yang baru terealisasi menjadi 

sertipikat.10) 

       Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan belum 

didaftarkannya atau belum adanya sertipikat hak atas tanah, sangat berisiko untuk 

terjadi sengketa atas tanah terutama tanah yang berada di daerah-daerah. Salah 

                                                           
8) Aksara Bebey, Jokowi minta 1,5 juta sertipikat tanah di Jabar tuntas pada 2019,  

https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-minta-15-juta-sertipikat-tanah-di-jabar-tuntas-pada-

2019.html, diakses tanggal 17 Oktober 2018. 
9) Riendy Astria, Sebanyak 13.000 kasus sengketa tanah di Indonesia masih terkatung-katung, 

https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-13.000-kasus-sengketa-tanah-di-indonesia-masih-

terkatung-katung-1, diakses tanggal 17 Oktober 2018. 
10) Vela Andapita, Warga Purwakarta Masih Tunggu Kepastian Sertifikasi Tanah, 

https://www.arah.com/article/32664/warga-purwakarta-masih-tunggu-kepastian-sertifikasi-

tanah.html, diakses tanggal 17 Oktober 2018. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-minta-15-juta-sertifikat-tanah-di-jabar-tuntas-pada-2019.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-minta-15-juta-sertifikat-tanah-di-jabar-tuntas-pada-2019.html
https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-13.000-kasus-sengketa-tanah-di-indonesia-masih-terkatung-katung-1
https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-13.000-kasus-sengketa-tanah-di-indonesia-masih-terkatung-katung-1
https://www.arah.com/article/32664/warga-purwakarta-masih-tunggu-kepastian-sertifikasi-tanah.html
https://www.arah.com/article/32664/warga-purwakarta-masih-tunggu-kepastian-sertifikasi-tanah.html
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satu faktornya mungkin saja akibat dari masyarakat yang pendidikannya kurang, 

mereka seringkali tidak mengerti mengenai proses pendaftaran tanah, walaupun 

Badan Pertanahan Nasional telah memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam 

memperoleh layanan pertanahan tetapi informasi tersebut kurang sampai di 

masyarakat. Perlunya sosialisasi lebih lanjut terutama untuk para camat selaku 

pejabat pembuat akta tanah sementara dan aparat desa selaku pemangku 

kepentingan untuk memaksimalkan program legalisasi aset ini. 

       Salah satu kasus yang seringkali terjadi dalam sengketa tanah adalah 

peralihan hak atas tanah warisan di daerah-daerah di mana ketika pewaris yang 

telah meninggal, meninggalkan harta yang biasa berupa tanah untuk ahli 

warisnya. Dalam proses peralihannya, tidak semua ahli waris mengetahui dan 

setuju untuk menjual tanah warisan tetapi kemudian muncul akta jual beli yang 

tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seperti pada kasus yang terdapat pada 

Putusan Pengadilan Negeri Purwarkarta di mana kasus antara Muhammad Nasir 

Hadil sebagai Penggugat melawan H.Uyep Saeful Bahri Bin H.Salim sebagai 

Tergugat I, H. Said Bin Antawi sebagai Tergugat II, Camat Kecamatan Plered 

selaku Pejabat Pembuat Akta Sementara Kecamatan Plered sebagai Tergugat III. 

Pada awalnya H. Salim yang telah meninggal dunia, meninggalkan warisan 

berupa tanah seluas 36.561 m2 kepada ahli warisnya sebanyak delapan orang ahli 

waris. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh penggugat dari seluruh ahli waris, 

tetapi ternyata diperoleh informasi bahwa tanah tersebut telah dibuat akta jual beli 

antara tergugat I sebagai penjual dengan tergugat II sebagai pembeli di hadapan 

tergugat III. Perbuatan jual beli tersebut dianggap perbuatan melawan hukum 

karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ahli waris H. 
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Salim lainnya sehingga pada amar putusannya, akta jual beli ini dinyatakan tidak 

sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

       Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis ingin membahas lebih lanjut 

mengenai tanggung jawab camat sebagai pembuat akta tanah sementara dengan 

judul Tanggung Jawab Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara Terhadap Akta Jual Beli Yang Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak 

Berkekuatan Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan 

Negeri Kendal Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN.Pwk) 

 

1.2. Masalah Penelitian 

1. Bagaimana akta jual beli yang dibuat di hadapan camat sebagai pejabat 

pembuat akta tanah sementara tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain?  

2. Bagaimana tanggung jawab camat sebagai pejabat pembuat akta tanah 

sementara terhadap akta jual beli yang dinyatakan tidak sah dan tidak 

berkekuatan hukum oleh pengadilan? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian: 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan akta jual beli yang dibuat di 

hadapan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara tanpa 

sepengetahuan ahli waris yang lain. 
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2. Untuk menganalisis dan menggambarkan tanggung jawab camat 

sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara yang membuat akta jual 

beli yang dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh 

pengadilan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memenuhi segi 

praktis dan teoretis, yaitu: 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan, literatur, 

referensi serta informasi mengenai tanggung jawab camat sebagai 

pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta jual beli yang 

dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan, informasi, dan memperluas 

wawasan kepada camat sebagai pejabat pembuat akta sementara 

dalam pembuatan akta jual beli agar terhindar dari pembatalan di 

pengadilan. 

b. Memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai tanggung 

jawab camat sebagai pejabat pembuat akta sementara apabila akta 

yang dibuatnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 

oleh pengadilan. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini yang berjudul Tanggung Jawab Camat Sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Jual Beli Yang 

Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Berkekuatan Hukum Oleh Pengadilan 

(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 

20/Pdt.G/2016/PN.Pwk) 

Sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan. 

 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan tentang Teori Pewarisan, Teori Jual Beli, Tinjauan 

tentang PPAT, Teori Tanggung Jawab. 

 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan tentang sebuah Metode Pendekatan, Spesifikasi 

Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik 

Analisis. 

 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan tentang kronologi dari kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Kendal Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN.Pwk dan analisis mengenai akta 

jual beli yang dibuat dan bagaimana tanggung jawab camat sebagai pejabat 
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pembuat akta sementara apabila akta yang dibuatnya dinyatakan tidak sah dan 

tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan. 

 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil analisis 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




