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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Istilah PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah dikenal sejak 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal UUPA. Di 

dalam peraturan tersebut untuk pertama kalinya PPAT disebutkan sebagai pejabat 

yang berfungsi membuat akta yang bermaksud memindahkan tanah memberikan 

hak baru atau membebankan hak atas tanah. 

Pengertian umum Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang biasa disingkat 

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik 

satuan rumah susun. PPAT sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu PPAT Umum, PPAT 

Khusus, dan PPAT Sementara. PPAT khusus adalah PPAT yang di tunjuk karena 

PPAT yang bersangkutan sedang dalam program pemerintah atau mengerjakan 

tugas pemerintahan. PPAT Sementara merupakan PPAT yang melaksanakan tugas 

untuk membuat PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Dalam 

ketentuan Hukum Tanah Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No.5 

Tahun 1960 mengatur bahwa semua Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan 
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perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang 

hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris 

saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat 

Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi tidak setiap 

Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat 

Lelang. Dalam aturan hukum yang lain, ada juga istilah Pejabat Negara, selain itu 

ada juga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan urusan 

pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam kehidupan sehari-hari 

yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhankegiatan yang menjadi tugas 

dan dilaksanakan oleh para Badan dan Jabatan (Pejabat) Tata Usaha Negara (TUN) 

yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili. 

Khusus untuk istilah Pejabat Publik tidak ada aturan hukum yang 

menyebutkannya. Pada Umumnya Pejabat Publik berstatus pegawai negeri, namun 

tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang 

jabatan dari suatu jabatan negara, sebaliknya tidaklah setiap pegawai negeri 

merupakan pemegang jabatan publik seperti misalnya pegawai yang diberhentikan 

dari jabatannya dan diberi istirahat lama karena sakit. Pengertian ini ditafsirkan 

bahwa Pejabat Publik adalah Pegawai Negeri berdasarkan statusnya, tapi dari segi 
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pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, Pejabat Publik bisa 

juga Pegawai Negeri atau pejabat lainnya, seperti Notaris. Pengertian umum 

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yg biasa disingkat PPAT adalah pejabat umum 

yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. PPAT 

sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu PPAT Umum, PPAT Khusus, dan PPAT 

Sementara. PPAT khusus adalah PPAT yang di tunjuk karena PPAT yang 

bersangkutan sedang dalam program pemerintah atau mengerjakan tugas 

pemerintahan. PPAT Sementara merupakan PPAT yang melaksanakan tugas untuk 

membuat PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.  

Dalam ketentuan Hukum Tanah Nasional yaitu Undang-Undang Pokok 

Agraria No.5 Tahun 1960 mengatur bahwa semua Peralihan Hak Atas Tanah dan 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 

oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Effendi Perangin-angin menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat yang 

berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, 

menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai 
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tanggungan.1 Fungsi PPAT adalah menjamin kebenaran materiil dan kebenaran 

fotmil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan juga 

untuk memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi berkaitan 

dengan peralihan hak tersebut. Tanggung jawab PPAT terhadap akta otentik hanya 

mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

pihak/penghadap ke dalam akta. Seorang Notaris berkewajiban untuk menjalankan 

tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetntang perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disamping juga Kode Etik 

Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Kode Etik yang dibuat oleh organisasi 

profesi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). 

Begitupula dengan PPAT berkewajiban melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pebuat Akta Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pebuat Akta Tanah, juga kode etik PPAT yang 

dibuat oleh organisasi profesi PPAT yaitu Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(IPPAT).  

Notaris mempunyai Majelis Pengawas yang dasar keberadaannya diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pengawasan tersebut meliputi 

perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam hal ini ditegaskan dalam 

 
1 Effendi Perangin-angin, Hukum Agraria di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 

hlm. 3 
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Pasal 67 ayat (5) UUJNP yang menyatakan; Pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. 

Bertolak belakang dari penjabaran tersebut diatas bahwasanya Notaris tidak 

boleh membuat akta yang merupakan tugas dan wewenang PPAT, untuk itu Notaris 

biasanya merangkap jabatan sebagai PPAT juga. Pasal  15 ayat (2) huruf f UUJN 

hanya berlaku dalam hal Pengikatan Jual Beli (PPJB) sedangkan untuk Akta Jual 

Beli (AJB) tanah tetap harus melalui seorang PPAT. PPAT sudah dikenal sejak 

berlakunya PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan 

peraturan pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Didalam peraturan tersebut PPAT 

disebutkan sebagai pejabat yang berfungsi membuat akta yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebankan hak atas 

tanah.2 Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan PP No. 

10 Tahun 1961, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta 

pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain yang 

diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala 

Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta- 

akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.3 

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

Ed.rev.,cet. 19, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.689. 

3 Ibid  
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PPAT diangkat dan berhentikan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. Sebagai pejabat yang melaksanakan tugas dibidang 

pendaftaran tanah maka jabatan PPAT selalu dikaitkan dengan suatu wilayah 

pendaftaran tanah tertentu yang menjadi daerah kerjanya. Daerah kerja PPAT 

adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya yang 

menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas 

tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang terletak 

didalamnya. Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan 

dalam satu satuan daerah kerja PPAT yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Jumlah kecamatan didaerah yang bersangkutan; 

b. Tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan; 

c. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat di daerah yang bersangkutan; 

d. Frekuensi peralihan hak di daerah yang bersangkutan dan prognosa 

mengenai pertumbuhannya; 

e. Jumlah rata-rata akta PPAT yang dibuat di daerah yang bersangkutan. 

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa wilayah jabatan seorang 

Notaris yang meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya, (Ps. 18 

(2) UUJN) lebih luas jika dibandingkan dengan daerah kerja seorang PPAT yang 

hanya  meliputi  wilayah  kerja  satu  kantor  pertanahan  kabupaten  /  kotamadya. 

Selanjutnya Menteri Negara yang mengangkat dan memberhentikan seorang 

Notaris dan PPAT juga berada dibawah Kementerian yang berbeda. Oleh karena 
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itu tidak jarang seorang Notaris yang sudah diangkat dan memiliki daerah kerja / 

wilayah jabatan tertentu dan ingin merangkap jabatan sebagai seorang PPAT, 

setelah lulus mengikuti ujian ternyata diangkat sebagai seorang PPAT untuk daerah 

kerja / wilayah jabatan yang berbeda dengan daerah kerja / wilayah jabatannya 

sebagai Notaris. Bahwa dalam Pasal 17 huruf g UU No. 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) jelas disebutkan “notaris dilarang merangkap jabatan 

sebagai PPAT di luar wilayah jabatan notaris.” Bahwa kemudian dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf d UUJN, bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena 

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Maka dengan 

demikian Notaris yang berbeda wilayah jabatan sebagaimana tersebut telah 

melanggar Larangan jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 huruf g UUJN, 

maka kepada Notaris yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari 

Jabatannya paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (4) UUJN). Dan sebelum 

pemberhentian tersebut dilakukan kepada Notaris yang bersangkutan diberi 

kesempatan untuk membela diri secara berjenjang di hadapan Majelis Pengawas 

(Daerah, Wilayah dan Pusat) lihat Pasal (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUJN. 

Meskipun dalam hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UUJN Notaris yang 

diberhentikan sementara dari jabatannya tersebut dapat diangkat kembali menjadi 

Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Dalam kaitan 

ini perlu dipahami bahwa diangkat sebagai PPAT yang berbeda wilayah jabatan 

dengan Notaris tidak bersifat sementara, tapi bersifat tetap. Sejalan dengan hal 

tersebut maka berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan 



 
 
 

 

 

 8 

bahwa Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD); Majelis 

Pengawas Wilayah (MPW); dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis Pengawas 

Daerah menjadi tolak ukur paling penting dalam pengawasan terhadap Notaris hal 

ini dikarenakan ruang lingkup pekerjaan Majelis Pengawas Daerah lebih dekat 

dengan keberadaan Notaris di wilayahnya sehingga pengawasan dan pembinaannya 

lebih mudah. 

Fokus kajian dalam tulisan ilmiah ini adalah terkait dengan kedudukan PPAT 

yang menjalankan jabatan PPAT di luar kedudukan Notaris berdasarkan Undang-

Undang Jabatan Notaris serta akibat hukum terhadap Notaris yang menjalankan 

jabatan PPAT di luar kedudukan Notaris. 

B. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana kedudukan PPAT yang menjalankan jabatan PPAT di luar 

kedudukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang menjalankan jabatan PPAT 

diluar kedudukan Notaris ? 

 

C.   Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis kedudukan PPAT yang 

menjalankan jabatan PPAT diluar kedudukan Notaris berdasarkan 

Undang-Undang Jabatan Notaris. 
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2. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai akibat hukum terhadap 

Notaris yang menjalankan jabatan PPAT diluar kedudukan Notaris. 

D. Manfaat Kegunaan Penelitian 

Melalui Penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat   

memberikan manfaat kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis, 

adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum jabatan notaris khususnya 

mengenai kedudukan notaris yang menjalankan jabatan PPAT di luar 

kedudukan Notarisnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai referensi terhadap 

kedudukan notaris yang menjalankan jabatan PPAT di luar kedudukan 

Notarisnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 

b. Bagi Notaris 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi 

yang berguna kepada Notaris dan Calon Notaris di Indonesia terkait 

dengan kedudukan notaris yang menjalankan jabatan PPAT di luar 

kedudukan Notarisnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (5) lima bab dimana masing-

masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu 

dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang 

jelas mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai pengertian, kode etik, 

kewenangan, pengawasan dan sanksi Jabatan Notaris dan 

pengertian, kode etik, kewenangan, pengawasan dan sanksi Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

BAB  III: METODE PENELITIAN  

  Berisi tentang pengertian penelitian hukum, jenis-jenis penelitian 

hukum, pembagian jenis penelitian hukum berdasarkan fokus 

penelitian serta pembagian jenis penelitian hukum berdasarkan sifat 

dan tujuan penelitian. 

BAB  IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

kedudukan notaris yang menjalankan jabatan PPAT di luar 

kedudukan Notarisnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris 
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serta penegakan hukum terhadap Notaris yang menjalankan jabatan 

PPAT di luar kedudukan Notarisnya. 

BAB  V  : PENUTUP 

  Berisi kesimpulan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil 

penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang rekomendasi 

yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


