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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 2 sub b mengatur 

bahwa sebagian tugas dan wewenang Pemerintah dalam hal Pendaftaran tanah 

dapat dibedakan menjadi 2 tugas, yaitu:  

a) Pendaftaran Hak atas Tanah, adalah pendaftaran hak untuk pertama 

kalinya atau pembukuan suatu hak atas tanah dalam daftar buku tanah; 

b) Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah. Fungsi pendaftaran tanah adalah 

untuk menjamin kepastian hukum dimana PPAT mempunyai peranan 

penting.
1
  

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum.
2
 Artinya, Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-

satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan Negara Republik 

Indonesia. Prinsip negara hukum adalah menjamin legalitas, ketertiban, dan 

perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, maka dalam 

melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya alat 

bukti yang menentukan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum 
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dalam masyarakat sehingga Indonesia dapat menjadi negara hukum seutuhnya.
3
 

Perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat dalam hukum pembuktian, 

yaitu salah satunya adalah dengan adanya akta autentik. Akta PPAT wajib dibuat 

sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran 

pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya 

dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima 

disertai dengan penyerahan yuridis (juridische levering), yaitu penyerahan yang 

harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat; 

dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan; menggunakan dokumen; dibuat 

di hadapan PPAT. 

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai 

pertanahan tentunya harus memiliki kemampuan dan kecakapan. khusus di bidang 

pertanahan tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (selanjutnya disebut 

UUPA), merupakan sebagian dari tugas dan wewenang Pemerintah di bidang 

pendaftaran tanah. Fungsi pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian 

hukum dimana PPAT mempunyai peranan penting. Selanjutnya dalam Peraturan 

pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta, pada 

Pasal 2 dinyatakan beberapa sebagai berikut : 
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1) PPAT mempunyai tugas 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.
4
  

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.  

Pembuktian bahwa hak katas tanah tersebut dialihkan, maka harus 

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu akta 

Jual Beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 95 ayat 1 huruf a 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 
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1997, Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut bertujuan untuk 

memberikan kepastian Hukum kepada Pemegang Hak atas suatu bidang tanah.
5
  

Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Badan 

Pertanahan Nasional dengan tugas dan kewenangan tertentu dalam rangka 

melayani kebutuhan masyarakat akan akta pemindahan hak atas tanah, akta 

pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan hak 

tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia, kedudukan PPAT 

sebagai pejabat umum dikukuhkan melalui berbagai peraturan perundang-

undangan yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Di dalam Pasal 

1 ayat (4) disebutkan: “Pejabat umum yang diberi wewenang untuk 

membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas 

tanah dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, 

Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa PPAT adalah: “Pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat aktaakta tanah tersebut”.  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, secara khusus diatur dalam Pasal 1 butir 1, 

yang berbunyi: “Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang 
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diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan 

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

susun”. : Menurut UUPA, jual beli adalah proses yang dapat menjadi 

bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip dasarnya 

adalah Terang dan Tunai, yakni dilakukan di hadapan pejabat umum 

yang berwenang dan dibayarkan secara tunai. Ini artinya jika harga yang 

dibayarkan tidak lunas maka proses jual beli belum dapat dilakukan. 

Pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini, PPAT (Pejabat Pembuat 

Akta Tanah) diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional RI. 

Kewenangannya untuk membuat akta-akta tertentu, seperti Akta Jual 

Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemberian Hak Bangunan atas Tanah Hak 

Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemasukan ke dalam Perusahaan, 

Pembagian Hak Bersama dan Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak 

Milik.Sebelum melakukan proses jual beli, penjual maupun pembeli 

harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa 

atau tanggungan di Bank. Jika tanah tersebut sedang dalam permasalahan 

maka PPAT dapat menolak pembuatan Akta Jual Beli yang diajukan.
6
 

Pada prinsipnya, jual beli tanah bersifat terang dan tunai, yaitu dilakukan di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harganya telah dibayar lunas. 

Jika harga jual beli tanah belum dibayar lunas, maka pembuatan AJB belum dapat 

dilakukan. Dengan demikian, langkah pertama sebelum Anda membeli atau 

menjual tanah dan bangunan adalah dengan mendatangi PPAT. Secara hukum, 

peralihan hak atas tanah wajib dilakukan melalui PPAT dan tidak dapat dilakukan 
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dibawah tangan. Namun, sebelum transaksi jual beli itu dilakukan, PPAT akan 

memberikan penjelasan mengenai prosedur dan syarat-syarat yang perlu 

dilengkapi baik oleh penjual maupun pembeli diantaranya, pemeriksaan sertifikat 

dan PBB Umumnya, langkah pertama dilakukan PPAT sebelum transaksi 

dilakukan adalah melakukan pemeriksaan sertifikat hak atas tanah dan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk pemeriksaan tersebut, PPAT akan meminta 

asli sertifikat hak atas tanah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari 

Penjual. Adapun pemeriksaan sertifikat hak atas tanah diperlukan untuk 

memastikan kesesuaian data teknis dan yuridis, yaitu antara sertifikat tanah 

dengan Buku Tanah di Kantor Pertanahan. Pemeriksaan sertifikat hak atas tanah 

juga dilakukan PPAT untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang 

terlibat sengketa hukum, tidak sedang dijaminkan, atau tidak sedang berada dalam 

penyitaan pihak berwenang. Selain itu, pemeriksaan STTS PBB dilakukan PPAT 

untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak menunggak pembayaran PBB. 

Persetujuan suami/istri Hal lain perlu dipastikan sebelum menandatangani AJB 

adalah adanya persetujuan dari suami atau istri penjual dalam hal penjual telah 

menikah. Hal ini diperlukan mengingat dalam suatu perkawinan akan terjadi 

percampuran harta bersama kekayaan masing-masing suami-istri, begitupun 

dengan hak atas tanah. Oleh karena hak atas tanah merupakan harta bersama 

dalam perkawinan, maka penjualannya memerlukan persetujuan suami atau istri. 

Persetujuan tersebut dapat diberikan dengan cara penandatanganan Surat 

Persetujuan Khusus atau suami atau istri dari pihak penjual turut menandatangani 

AJB. Jika suami atau istri penjual telah meninggal, maka keadaan tersebut perlu 

dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan. Dengan 
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meninggalnya suami atau istri, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan 

mereka akan hadir sebagai ahli waris dari tanah yang akan dijual.
7
 Anak-anak 

tersebut juga wajib memberikan persetujuannya dalam AJB sebagai ahli waris 

menggantikan persetujuan dari suami atau istri yang meninggal.     Komponen 

biaya dalam AJB Selain harga jual-beli tanah, komponen biaya lainnya yang perlu 

dikeluarkan baik oleh penjual maupun pembeli adalah Pajak Penghasilan (PPh) 

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Penghasilan 

wajib dibayar oleh Penjual sebesar 2,5% dari harga tanah, sedangkan Pembeli 

wajib membayar BPHTB sebesar 5% setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak 

Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Selain pajak, biaya lainnya yang perlu 

dikeluarkan adalah jasa PPAT yang umumnya ditanggung bersama oleh Penjual 

dan Pembeli.    Penandatanganan AJB Setelah Penjual dan Pembeli menyerahkan 

sertifikat tanah, bukti setor pajak dan dokumen identitas para pihak serta 

membayar komponen biaya transaksi, maka Penjual dan Pembeli menghadap ke 

PPAT untuk menandatangani AJB. Penandatanganan tersebut wajib dilakukan di 

hadapan PPAT dan biasanya disaksikan oleh 2 orang saksi yang juga turut 

menandatangani AJB. Umumnya kedua orang saksi tersebut berasal dari kantor 

PPAT yang bersangkutan. Balik nama Setelah penandatanganan AJB dilakukan 

langkah berikutnya adalah melakukan balik nama sertifikat dari nama Penjual 

menjadi nama Pembeli. Proses balik nama dilakukan di Kantor Pertanahan oleh 

PPAT. Proses balik nama ini bisa berlangsung kurang lebih satu sampai tiga 

bulan.   Dokumen yang perlu disiapkan oleh penjual  
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1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penjual beserta suami/istri.  

2) Fotokopi Kartu Keluarga.  

3) Fotokopi Akta Nikah.  

4) Asli Sertifikat Tanah.  

5) Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

6) Surat Persetujuan Suami/Istri (atau bisa juga persetujuan tersebut 

diberikan dalam AJB). 

7) Asli Surat Keterangan Kematian jika suami/istri telah meninggal. 

8) Asli Surat Keterangan Ahli Waris jika suami/istri telah meninggal dan 

ada anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.  

Dokumen yang perlu disiapkan oleh pembeli : 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduruk (KTP). 

2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).  

3) Fotokopi Akta Nikah jika sudah menikah.  

4) Fotokopi NPWP. 

Pada dasarnya tujuan pelayanan pendaftaran tanah adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut sasaran 

pemerintahan dalam mengelola pertanahan adalah catur tertib pertanahan, yaitu 

tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, 

dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. PPAT sebagai pejabat umum 

yang berwenang membuat akta-akta mengenai pertanahan harus memiliki 

kemampuan khusus dibidang pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak 

menimbulkan permasalahan dikemudian hari mengingat akta yang dibuatnya 
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dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perbuatan hukum pengalihan 

hak maupun pembatalan hak atas tanah. Apabila penyebab permasalahan timbul 

karena kelalaian yang dilakukan oleh PPAT, maka berakibat akta tersebut hanya 

mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan yang dapat dibatalkan karena tidak 

terpenuhinya syarat subyektif. Apabila penyebab permasalahan timbul karena 

ketidak jujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar 

pembuatan akta yang bisa berakibat akta tersebut batal demi hukum karena tidak 

terpenuhinya syarat obyektif. Hasil penelitian ini menunjukkan PPAT adalah 

sebagai Pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta-akta tertentu khususnya 

Akta peralihan hak atas tanah sebagaimana telah diatur dalam PP No. 37 tahun 

1998,PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya baik secara administrasi, 

perdata dan pidana.
8
 Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan 

hak yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dilakukan dengan akta PPAT. 

Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan 

yuridis (juridische levering), yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas 

undang-undang, meliputi pemenuhan syarat; dilakukan melalui prosedur yang 

telah ditetapkan; menggunakan dokumen; dibuat di hadapan PPAT.
9
 

Demikian bentuk upaya pemerintah menertibkan administrasi tentang 

pendaftaran tanah baik melalui perundangundangan maupun peraturan pemerintah 

sebagai pelaksanaannya namun upaya tersebutpun masih belum sempurna bila 
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dilihat dari rangkaian-rangkaian pendaftaran tanah. Akta PPAT yang merupakan 

akta otentik mempunyai kekuatan mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa yang 

disebut dalam akta, maka yang dibuktikan adalah peristiwanya. Dalam pembuatan 

akta otentik harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu : 

1) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;  

2) Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan didalam 

undang-undang;  

3) Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk 

membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah (wilayah) 

kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat.  

4) Sifat tertulis suatu perjanjian yang dituangkan dalam sebuah akta tidak 

membuat sahnya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut 

dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari, karena suatu 

perjanjian harus dapat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang 

telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta PPAT terkait dengan 

keperluan penyerahan secara yuridis (levering) disamping penyerahan 

nyata (feitelijk levering). Kewajiban penyerahan surat bukti hak atas 

tanah yang dijual sangat penting karena Pasal 1482 KUHPerdata 

menyatakan “kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala 

sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi 

pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika itu ada”. 

Jadi, penyerahan sebidang tanah meliputi penyerahan sertifikatnya. 

Peralihan hak atas tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan 
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penyerahan yuridis (juridische levering), merupakan penyerahan yang 

harus memenuhi formalitas undangundang, meliputi pemenuhan syarat, 

dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan 

dokumen, dibuat oleh/dihadapan PPAT.
10

 

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai 

tanah tentunya harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus di bidang 

pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan 

dikemudian hari mengingat akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang dapat 

digunakan sebagai alat bukti. Permasalahan tersebut bisa terjadi pada akta Jual 

Beli tanah ber sertipikat yang disebabkan oleh karena adanya penyimpangan atau 

kesalahan pada pembuatan akta Jual Belinya ataupun karena adanya kesalahan 

pada prosedur penandatanganan akta Jual Beli tersebut. Pada saat ini seringkali 

dalam prakteknya PPAT membuat akta jual beli tidak sesuai dengan prosedur 

menurut ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga hal tersebut akan 

menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.
11

 

Berbagai permasalahan dalam ruang lingkup pertanahan kerap kali terjadi di 

negara ini. Permasalahan-permasalahan tersebut seringkali berujung pada 

timbulnya kerugian atas keuangan negara. Salah satu permasalahan tersebut 

adalah pemasukan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Pada 

tanggal 29/04/11, x  membeli sebidang tanah milik Y dengan nilai transaksi riil 

sebesar 168.300.000 rupiah. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanah milik 
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Indah tersebut sebenarnya sebesar Rp 64.000.000,- namun PPAT Muhdor 

membuat akte jual beli sebesar Rp. 60.000.000,- dengan   nomor xx/20xx. 

Berdasarkan hasil pemeriksan BPK , dari perbedaan nilai transaksi pada AJB yang 

telah dibuat PPAT Muhdor (Rp. 60.000.000,-) dengan nilai NJOP sebenarnya 

(Rp. 64.000.000,-), terdapat selisih sebesar Rp. 5.415.000,- kekurangan 

penerimaan sektor pajak yaitu pada Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB).Perbuatan PPAT Z tersebut dalam hal ini memasukkan nilai transaksi 

dibawah NJOP pada AJB, menurut A SH, hal tersebut merupakan pelanggaran 

kode etik PPAT, dan termasuk pula dalam penyalahgunaan wewenang dalam 

jabatan, serta memungkingkan adanya unsur penggelapan pajak serta ada 

kemungkinan terjadi tindak pidana Korupsi.dalam pemasukan nilai transaksi yang 

tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka PPAT tersebut dapat dikatakan 

membuat atau memberikan keterangan palsu yang dapat merugikan keuangan 

negara terkait tindakan (PPAT) Muhdor tersebut dapat mengurangi pendapatan 

sektor pajak  dan senada dengan apa yang dikatakan A SH, bahwa perbuatan ter-

sebut juga merupakan penyalahgunaan WEWENANG, dan ini melanggar 

hukum.Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 

tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah(“Perka BPN 1/2006”) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 

No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanahdisebutkan bahwa Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta 

PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta 
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didukung dengan dokumen sesuaiperaturan perundang-undangan. Bagi setiap 

PPAT berlaku pula Kode Etik PPAT yang mengatur mengenai larangan dan 

kewajiban bagi PPAT. Salah satu kewajiban PPAT adalah bekerja dengan penuh 

rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak (Pasal 3 huruf e Kode Etik 

PPAT).
12

 Karena perturan mengenai perpajakan ketat baru terjadi beberapa tahun 

belakangan setelah kenaikan Presiden Jokowi. Karena begitu ketatnya masalah 

Pajak maka timbullah masalah ini untuk mengurangi pembayaran pajak. Bahwa 

dalam pembuatan akta AJB yang tidka sesuai dengan harga aslinya peranggung 

jawaban PPAT seperti apa dan juga apa akibat hokum dari para pihak dalam Akta 

tersebut. Apa keberlakuan Akta tersebut masih berlaku. Bagaimana cara untuk 

mengurangi kejadian2 hukum seperti ini. Akan banyak wajib Hukum yang kana 

melkukan tindakan serupa untuk menghindari atau mengurangi pajak. Notaris 

akan berkurang honoriumnya Karen ahonorium dari notaris berdasarkan besarnya 

Nilai dalam AJB tersebut. Tujuan dari ketatnya pembayaran pajak ini menjadi 

tidak tercapai. 

B.  Rumusan Masalah 

1) Bagaimana akibat hukum akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT 

yang tidak sesuai dengan  harga sebenarnya    ?  

2) Bagaimana pengaruh  Akta Jual Beli yang dibuat tidak sesuai dengan 

harga sebenarnya terhadap peralihan permohonan hak atas tanah?  
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 Habid Adjie, bernas-bernas pemikiran di bidang Notaris dan PPAT, (Bandung 2012, hal.51) 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1) Ingin mengetahui akibat hukum akta jual beli tanah yang tidak sesuai 

dengan  harga sebenarnya oleh PPAT. Dan sejauh mana PPAT  dan 

Pihak-pihak dalam akta tersebut dapat bertanggung jawab atas 

pembuatan Akta tersebut yang dapat dilihat dari berbagai aspek, 

sebagai tambahan pengetahuan serta wawasan baik bagi PPAT, Calon 

PPAT, serta masyarakat umum. 

2) Ingin mengetahui apa pengaruh dari Akta Jual Beli yang dibuat tidak 

sesuai dengan harga sebenarnya terhadap peralihan permohonan hak 

atas tanah. Serta menganalisa penanggulannya dan jalan keluarnya. 

Serta akibat Hukum dari Akta Jual Beli tersebut 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang 

dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis 

bagi pihak terkait, yaitu: 
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a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang kenotariatan, khususnya mengenai Akta PPAT 

dan Perpajakan di Imdonesia. 

b) Memberikan bahan masukan bagi peneliti yang meneliti penelitian 

yang sejenis berikutnya, dan; 

c) Menambah literatur atau informasi mengenai Akta PPAT dan juga 

hubungannya dengan hukum perpajakan di Indonesia. 

d) Bagi pembaca dan calon PPAT diharapkan dapat membantu untuk 

mengerti dan mendalami Akta PPAT khususnya Akta jual beli dan 

juga masalah perpajakan yang terjadi di Indonesia. 

e) Bagi Calon PPAT sebagai sumber pengetahuan atas kasus yang dapat 

menjerat profesi Notaris. 

2) Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan 

kegunaan berupa wawasan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada 

PPAT dan calon PPAT pada khususnya, terkait akibat Hukum akta jual 

beli tanah yang tidak sesuai dengan  harga sebenarnya oleh PPAT. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Judul tesis ini adalah “Analisis Yuridis  Akibat Hukum Akta Jual beli 

yang dibuat PPAT yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya” . Sistematika 

penulisan ini dicantumkan terlebih dahulu supaya dapat memberikan gambaran 
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secara garis besar tentang apa yang akan diuraikan dalam setiap bab. Sistematika 

penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM 

PEMBUATAN AKTA 

 Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai kerangka 

teori yang didasari oleh peraturan perundang-undangan 

yang dapat menjadi landasan Penulis untuk menjawab 

permasalahan hukum dalam penelitian ini. Dalam bab ini 

akan dibahas mengenai Notaris secara umum, kewajiban 

Notaris, kewenangan Notaris, larangan Notaris, akta 

Notaris, pengawasan Notaris, pelanggaran Notaris dalam 

membuat akta dan pihak dalam akta. 

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA 

YANG DIBUATNYA  

Dalam bab ini Penulis akan membahas secara khusus 

mengenai tanggung jawab dan sanksi notaris yang tidak 

mandiri dan berpihak bagi para pihak dalam akta, yaitu baik 
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dari aspek jabatan Notaris, Perdata, maupun Pidana.  Dalam 

bab ini akah dibahas pula mengenai akibat hukum terhadap 

akta tersebut dan terhadap para pihak.   

BAB IV ANALISIS TERHADAP AKIBAT HUKUM  AKTA 

JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PPAT YANG 

TIDAK SESUAI DENGAN HARGA SEBENARNYA  

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan kasus posisi dan 

analisis mengenai akibat hukum terhadap akta yang dibuat 

oleh PPAT yang tidak Sesuai sengan harga sebenarnya  

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini akan ditarik simpulan dari hasil 

penelitian beserta saran-saran yang dianggap perlu. 




