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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanahan di Indonesia memasuki era baru baru sejak tahun 1960, dimana 

untuk pertama kali nya Negara Indonesia mengelurkan Produk Hukum dalam 

bidang pertanahan dan agraria,tepatnya pada tanggal 24 September 1960 

pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
1
 

Tanah memiliki fungsi sosial, seperti yang ditulis dalam pasal 6 Undang-

Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (No.5 Tahun 1960), 

fungsi sosial sendiri memiliki pengertian bahwa hak tanah seseorang yang bersifat 

pribadi dan melekat pada seseorang tidak dapat dibenarkan jikalau hak pengunaan 

atas tanah tersebut merugikan masyarakat luas, oleh sebab itu tanah harus ditinjau 

keadaan dan sifatnya, sehingga manfaat nya bagi masyarakat dan Negara dapat 

dirasakan. 

Namun perlu diingat, dalam UUPA tidak menghilangkan kepentingan 

perseorangan di dalam nya, untuk tercapai tujuan pokok dari UUPA sendiri (pasal 

2 ayat (3)) yaitu: kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruh 
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nya, maka perlu adanya pengimbangan Antara kepentingan perseorangan dan 

kepentingan umum.
2
  

Asas fungsi sosial dalam keberadaan nya di UUPA merupakan landasan 

fundamental bagi tercapai nya manfaat sebesar-besar nya untuk untuk 

kemakmuran rakyat perorangan dan masyarakat secara luas di Indonesia. 

 

Asas Fungsi Sosial merupakan salah satu asas yang penting dicantumkan 

dalam UUPA mengingat tujuan Negara Indonesia yang mengantu konsep welfare 

state atau dalam Bahasa Indonesia nya adalah Negara Kesehjatraan, dimana hak 

atas tanah penemenuhan nya harus untuk sepenuhnya demi kemakmuran rakyat, 

seperti yang dituangkan dalam UUD 1945.
3
 

 

Walau dalam asas fungsi sosial ini lebih ditonjolkan aspek kepentingan 

umum, namun perlu di ingat dalam nya ada juga kepentingan perseorangan yang 

juga menjadi salah satu kepentingan guna mencapai tujuan pokok UUPA (pasal 2 

ayat (3)) dimana ada keseimbangan kepentingan perseorangan dan kepentingan 

masyarakat, karena individu-individu yang memiliki kepentingan atas tanah juga 

merupakan bagian dari masyarakat. 
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Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan rangkaian peraturan-

peraturan untuk melindungi kepemilikan tanah dari segi hukum, hal ini bertujuan 

untuk memberi jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, juga untuk 

memberikan kepastian terhadap individu akan hak nya atas tanah, Peraturan yang 

menjadi dasar dari hal ini adalah Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (No.5 Tahun 1960), serta peraturan pelaksana nya tertuang pada 

PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

PP No.24 Tahun 1997 hadir atas pelaksanaan dari pada pasal 19 ayat (1) 

UUPA yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”  

Menurut A.P Parlindungan dalam bukunya Komentar Atas Undang-Undang 

Pokok Agraria, PP Nomor 24 Tahun 1997 memperkaya maskud dari pasal 19 ayat 

1 UUPA itu sendiri, hal itu karena beberapa hal yaitu yang pertama dengan 

dikeluarkan nya sertipikat hak atas tanah pemilik tanah diberikan kepastian dan 

perlindungan hukum, kedua dengan keterbukaan informasi maka negara dan 

rakyat akan terbantu di dalam menjalankan aktifitas, serta yang ke tiga atas 

keterbukaan informasi akan ada masa depan pertanahan yang lebih terpelihara.
4
 

                                                           
4
 Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung : Mandar Maju, 

2002), hal.112  



 

4 
 

PP No.24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan terhadap PP No.10 Tahun 

1961, adapun penyempurnaan nya dalam bentuk pengaturan terhadap hal yang 

belum diatur sebelum nya, seperti pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, asas-

asas serta tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang selain memberi 

kepastian hukum ada juga untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang 

lengkap mengenai data baik yuridis dan fisik mengenai bidang tanah yang 

bersangkutan.
5
 

Salah satu alasan diadakan nya Peraturan Pemerintah baru mengenai 

pendaftaran tanah adalah karena rendah nya jumlah partisipasi pendaftaran tanah. 

Dalam rezim pendaftaran tanah PP No.10 Tahun 1961, sekitar 37 tahun sebelum 

keluarnya PP No.24 Tahun 1997, hanya sekitar 30% (16,5 juta bidang tanah) 

bidang tanah yang terdaftar, sekitar 70% (38.5 juta bidang tanah) bidang tanah 

lain nya tidak terdaftar/di daftar kan. Alasan lain daripada adanya Peraturan 

Pemerintah baru mengenai pendaftaran tanah karena menanggapi pesat nya 

pertumbuhan yang membutuhkan infrastruktur hukum mengenai pertanahan 

sehingga adanya kepastian hukum di dalam nya.
6
  

Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 secara jelas menyatakan bahwa pendaftaran 

tanah bertujuan untuk memeberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum 
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kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak 

lain yang terdaftar, agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan, serta pendaftaran tanah berguna untuk 

memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan Negara untuk 

mengadakan perbuatan hukum dibidang tanah dan yang bersangkutan, serta agar 

tercapai nya tertib administrasi pertanahan.
7
 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka dalam pasal 4 di tulis bahwa 

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan harus diberikan sertipikat hak atas 

tanah, serta informasi mengenai tanah tersebut harus terbuka untuk umum, dan 

peralihan hak harus di daftarkan kepada pejabat/instansi yang berwenang. 

Di dalam PP No.24 Tahun 1997 mengatur mengenai tata cara pendaftaran 

tanah, seperti Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah yang 

berwenang,obyek pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah, pengukuran 

dan pemetaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pendafataran 

tanah. 

Pendaftaran tanah secara terminologi berasal dari kata cadaster, yang 

merupakan istilah teknis untuk merekam atau mendata, berdasar kepada nilai, 

luas, dan kempemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata yang berasal dari 

Bahasa latin ini dapat diartikan juga sebagai register yang diadakan untuk pajak 

                                                           
7
 Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997  



 

6 
 

tanah romawi. Cadastre sendiri dapat diartikan sebagai alat yang secara tepat 

dapat memberikan indentifikasi dan uraian tersebut serta sebagai rekaman 

berkesinambungan atas hak tanah.
8
 

Pendaftaran Tanah menurut Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria 

Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 

Pelaksanaannya, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara teratur dan terus-menerus, berupa pengumpulan data atau keterangan 

tertentu mengenai tanah-tanah yang ada ada di wilayah tertentu, penyimpanan, 

pengolahan, dan penyajian nya untuk kepentingan rakyat, dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum di dalam bidang pertanahan, termasuk 

penerbitan tanda bukti nya serta pemeliharaannya.
9
 

Tujuan daripada pendaftaran tanah juga merupakan sarana penting untuk 

mewujudkan kepastian hukum, hal mengenai penyelenggaran pendaftaran tanah 

dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang didelegasikan kepada 

Pemerintah untuk kepentingan rakyat guna memberikan jaminan kepastian hukum 

dalam bidang pertanahan.
10
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Ada benang merah yang dapat ditarik dari pengertian secara terminologi dan 

pengertian oleh Ahli dengan pengertian pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 

1 PP No.24 Tahun 1997, yaitu:
11

  

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang 

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.” 

Dimana dapat ditemukan persamaan seperti adanya peran yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian 

data secara fisik dan yuridis mengenai pertanahan, serta memberikan tanda bukti 

hak kepada pemilik nya.  

Adapun obyek-obyek yang dapat menjadi obyek pendaftaran tanah menurut 

Pasal 16 UUPA terdiri dari: 

a. Hak milik; 

b. Hak guna usaha; 

c. Hak guna bangunan; 
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d. Hak sewa; 

e. Hak membuka tanah; 

f. Hak memungut hasil hutan; 

g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 

akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 

Namun pada pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah memperluas obyek pendaftaran tanah dari yang sebelum nya 

diatur dalam pasal 16 UUPA , adapun hal-hal yang diatur sebagai obyek-obyek 

pendaftaran tanah dalam pasal 9 PP No.24 Tahun 1997 yaitu: 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan, serta hak pakai; 

b. Tanah hak pengelolaan; 

c.  Tanah wakaf; 

d. Hak milik atas satuan rumah susun; 

e. Hak tanggungan; 

f. Tanah Negara. 

Adapun inti daripada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 

Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan 

Pelaksanaan daripada Pasal 19 ayat (1) UUPA yaitu Peraturan Pemerintah 
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No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum kepada Individu pemilik tanah (dalam 

bentuk sertifikat) dan memberikan informasi mengenai kepemilikan tanah 

kepada masyarakat luas dan instansi pemerintah terkait. 

Dalam pasal 3 huruf a dan pasal 4 ayat (1) PP No.24/1997 disebtukan 

bahwa salah satu tujuan dilkasanakan nya pendaftaran tanah oleh 

pemerintah adalah untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, serta 

hak lain-lain yang dapat di daftarkan, hal ini agar dapat dengan mudah 

dalam membuktikan dirinya adalah pemegang hak yang bersangkutan, dan 

atas hak itu pemegang hak harus diberikan sertifikat hak atas tanah untuk 

membuktikan hak nya. 

Dalam hal pembuktian atas hak kepemilikan akan tanah, berdasarkan 

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan juga Pasal 32 ayat (1) PP 

No.24/1997, sertipikat merupakan surat bukti hak atas tanah yang 

kekuatan pembuktian nya sangat kuat, hal ini dikarenakan data dalam 

sertifikat mencakup data-data yang lengkap yaitu jenis haknya, subjeknya 

nya (yang di dalam nya memuat letak, batas, dan luas nya). Dalam hal ini 

sertipikat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap data-data di 

dalam nya  
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Sertipikat yang menjadi alat bukti hak atas tanah dikeluarkan oleh 

Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota melalui proses pendaftaran tanah. Proses pendaftaran 

tanah diperlukan sebelum nya, karena jika tidak dilakukan proses 

pendaftaran tanah sebelum nya maka tanah tersebut tidak memiliki 

sertipikat. 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seharusnya memiliki  data setiap 

bidang tanah di daerah yuridiksi nya, karena pendaftaran tanah merupakan 

solusi yang win-win untuk semua pihak, dimana Pihak pemilik tanah 

memiliki perlindungan hukum yang jelas atas tanah nya karena terdaftar di 

Instansi yang berwenang serta memiliki sertifikat untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap bidang tanah yang 

dimiliki nya, serta pemerintah memiliki data yang lengkap atas tanah yang 

ada, dan untuk masyarakat umum juga memiliki akses informasi mengenai 

tanah secara luas melalui Badan Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Namun jika kita telisik secara terminologi dalam pasal 32 PP 

No.24/1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi: 

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 

termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
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dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 

bersangkutan.  

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat 

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak 

lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 

diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. 

Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan 

Kecamatn/Kota yang didalam nya memuat data fisik yang di dalam nya 

memuat letak, batas, dan luas bidang tanah dan data yuridis yang di dalam 

nya memuat dengan subyek hak, pemebebanan hak, dan alas hak akan 

tanah, dimana data-data tersebut diperoleh dari permohonan sertifikat serta 

pemeriksaan dari Pihak Kantor Badan Pertanahan Kecamatan/Kota 

melalui proses pendaftaran tanah. Maka alat bukti sertipikat dalam 

pemeriksaan peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 
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HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata maka sertifikat berkedudukan sebagai 

alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik.
12

 

Dalam ketentuan diatas dapat dikatakan PP No.24/1997 menganut 

sistem publikasi negatif, yang berarti negara tidak menjamin kebenaran 

data yang diberikan oleh negara yang dalam hal ini BPN. Hal ini dapat 

dikatakan sertipikat bukan merupakan alat bukti yang absolut benar dan 

bersifat mutlak dalam kekuatan pembuktian nya, namun masih dapat 

dikatakan alat bukti yang kuat. Sehingga data yuridis dan fisik di dalam 

sertifikat harus diterima hakim saat memeriksa perkara dan diterima 

sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti 

lain yang membuktikan sebalik nya.
13

  

Di dalam suatu sistem pasti memiliki kelemahan, tak terkecuali sistem 

publikasi negatif yang di pakai dalam sertifikat hak atas tanah ini, yang 

menjadi kelemahan daripada sistem publikasi negatif ini adalah pemilik 

sah yang memegang sertifikat akan selalu dapat di gugat oleh pihak lain 

yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Dalam Hukum Agraria di 

Indonesia lebih tepatnya di didala, dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur mengenai rechtsverwerking, 
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yang berarti seorang atau badan hukum menguasai sebidang tanah secara 

nyata dan memperoleh nya secara itikad baik sudah diterbitkan sertifikat 

nya, maka pihak lain jika sudah melewati jangka 5 (lima) tahun tidak 

mengajukan keberatan, tidak dapat mengajukan hak atas tanah tersebut.
14

 

Ini menjadi solusi bagi sistem publikasi negatif agar meminimalisir 

gugatan-gugatan atas tanah karena diberlakukan batasan waktu untuk 

menggugat. 

Adapun dalam melakukan jual beli tanah, sertifikat atas tanah tidak 

lepas dari peran PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sejak berlakunya 

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

Pokok Agraria dan diberlakukan juga Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang 

merupakan pelengkap dan perwujudan daripada PP No.24/1997, maka 

muncul lah Jabatan PPAT, menurut Pasal 1 angka (1) disebutkan 

pengertian PPAT adalah:
15

  

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 
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mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun.” 

Adapun maksud dari pembuatan akta otentik adalah karena diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan guna mencapai kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum, selain diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga karena dikehendaki para pihak yang berkepentingan 

dalam perjanjian jual-beli tanah tersebut, agar terjamin hak dan kewajiban 

para pihak demi berlangsung nya kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum bagi pihak yang memiliki kepentingan.akta otentik yang dibuat 

oleh PPAT pun berangkat dari perjanjian yang bermaksud memindahkan 

hak atas tanah, memberikan sebuah hak baru atas tanah, penggadaian 

tanah, atau penjamin atas pinjaman uang dalam bentuk tanah.
16

 

Dalam akta otentik memuat hal-hal terkait kebenaran formil, 

kebenaran formill yang dimuat di dalam nya adalah yang sesuai seperti 

apa yang diberitahukan para pihak kepada PPAT. Selain itu PPAT juga 

memiliki kewajiban penting yaitu meyakinkan bahwa para pihak mengerti 

isi dan maksud dari pada perjanjian yang akan di tanda tangani, dan juga 

memberi akses kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

apa yang di perjanjikan agara para pihak memiliki pengertian secara legal 
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terhadap perjanjian yang akan dilakukan. Serta dalam menjalankan tugas 

nya, PPAT juga juga harus berpegang kepada norma hukum, baik itu 

sebuah peraturan, keputusan, dan juga doktrin yang terkait dengan 

pertanahan dan persertipikatan tanah, sudah kewajiban PPAT untuk 

menerapkan norma-norma hukum tersebut dalam menjalankan pekerjaan 

nya.
17

 

 Adapun dalam melakukan Jual beli atas tanah di hadapan PPAT 

menciptakan akibat hukum, yang menjadi dasar akan adanya semua 

transaksi dan jasa dari pada PPAT adalah pasal 1457 KUHPerdata yang 

memuat mengenai pengertian jual-beli, dimana satu pihak mengikatkan 

diri untuk memberikan suatu kebedaan dan pihak yang lain membayar 

sesuai harga yang telah di perjanjikan. Dalam hal jual beli tanah dan 

rumah susun, PPAT memiliki wewenang untuk membuat akta otentik 

mengenai perjanjian jual beli hal tersebut, dan akta otentik merupakan alat 

bukti yang sangat kuat untuk membuktikan adanya perjanjian. Adapun 

akibat hukum daripada melakukan jual beli atas tanah di hadapan notaris 

adalah adanya perjanjian mengenai jual beli yang lebih kuat kepastian 

hukum nya karena kekuatan alat bukti otentik yang kuat, sehingga para 

pihak akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perjanijian nya.
18
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PPAT sendiri memiliki berbagai jenis dilihat dari tugas dan latar 

belakang nya, selain adanya PPAT Umum, ada juga PPAT Khusus, yang 

dimana PPAT Khusus merupakan Pejabat Badan Pertanahan Nasional 

yang karena jabatanya diangkat menjadi PPAT Khusus untuk membuat 

PPAT akta tertentu, yang dalam tugas nya menjalankan program atau 

tugas pemerintah tertentu. 

Kemudian adapun yang disebut sebagai PPAT Sementara, hal ini 

diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PP No.37/1998 dalam huruf (a) di tulis 

Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang 

belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara. Hal ini memiliki 

tujuan untuk melayani masyarakat dalam membuat akta tanah di daerah 

dimana PPAT belum mencukupi/belum memiliki PPAT, dan Camat yang 

diangkat menjadi PPAT Sementara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

PPAT di wilayah kerja camat tersebut.   

Adapun untuk menjadi PPAT Sementara, seorang Camat merujuk 

pada pasal 18 Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2006 harus mengikuti 

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional yang dapat juga bekerjama sama dengan Organisasi Profesi 

PPAT untuk menambah kemampuan PPAT Sementara dalam 

melaksanakan tugas jabatan nya. 
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Sebagai PPAT Sementara, Kewenangan seorang Camat adalah untuk 

membuat akta otentik di daerah kerja nya, seperti PPAT Umum akta 

otentik tersebut adalah mengenai jual beli hak milik atas tanah dan juga 

satuan rumah susun, Sama seperti PPAT Umum yaitu diatur dalam Pasal 3 

PP No.37 tahun 1998. 

Dalam menjalankan pekerjaan nya sebagai PPAT Sementara, Camat 

terikat dengan kode etik PPAT, namun camat sebagai PPAT Sementara 

tidak masuk kedalam dan terikat kepada organisasi profesi PPAT. Oleh 

sebab itu camat tidak dapat dikenakan sanksi oleh ikatan PPAT Indonesia. 

Perlu diingat juga camat menjalankan tugas nya sebagai pejabat secara 

administratif dan struktural dalam pemerintahan daerah. Camat dipilih 

oleh walikota/bupati atas usul Sekda (Sekretaris Daerah), Camat diangkat 

dari pengawai negeri sipil yang dianggap memiliki kemampuan dan 

pengetahuan teknis pemerintahan dan juga memenuhi persyaratan seperti 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

Adapun dalam jabatan nya, Camat memiliki tugas dan wewenang 

untuk menstempel letter C yang berguna sebagai bukti kepemilikan tanah 

yang berlaku sebelum adanya UUPA (yang menjadi sertipikat sebagai alat 

bukti kepemilikan hak atas tanah). 
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Pada beberapa kasus yang ditemukan, PPAT Sementara yang di jabat 

oleh Camat masih menghadapi beberapa kendala administrasi, kendala 

administrasi yang paling sering ditemui merupakan kendala yang terkait 

dengan pencatatan kepemilikan dalam letter c atau juga maraknya kasus 

jual beli tanah tanpa dasar kepemilikan tanah (yang dalam UUPA 

merupakan sertipikat). 

Kendala administrasi yang sering ditemui bukan hanya diliat sebagai 

kendala oleh oknum-oknum pejabat atau yang terkait, namun dapat juga 

dilihat sebagai potensi atau celah untuk melakukan penyalahgunaan 

wewenang dalam mengeluarkan Akta Jual Beli yang oleh wewenang nya 

di tanda tangani oleh Camat. 

Melihat pada permasalahan yang telah di uraikan, pada penelitian ini 

penulis akan membahas mengenai kasus Sengketa Tanah antara Ibu Ida 

Yuldina sebagai Penggugat melawan Balai Besar Logam dan Mesin 

Kementerian Perindustrian   sebagai Tergugat, BPN Kota Bandung 

sebagai Turut Tergugat 1, Kecamatan Coblong sebagai Turut Tergugat 2, 

dan Kelurahan Dago sebagai Turut Tergugat 3 dalam perkara Perdata No. 

126/Pdt.G/2015/PN.Bdg. 

Ibu Ida Yuldina sebagai Pemohon gugatan merasa hak nya atas tanah 

di langgar oleh Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Balai Besar 
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Logam dan Mesin yang berkantor di Kota Bandung, adapun yang menjadi 

permasalahan adalah disaat Ibu Yulidina merasa tanah nya di Jalan 

Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, di 

langgar dengan melawan hukum karena di pagari oleh Kementerian 

Perindustrian. 

Adapun dasar hak daripada Ida Yuldina adalah Akta Jual Beli yang di 

wariskan oleh Anna Van Soeharto yang merupakan ibu dari Ida Yuldina, 

dimana Anna membeli tanah tersebut dari R.Abas yang merupakan ahli 

waris dari R.Ayu yang memiliki alas hak berupa tanah adat. Alas hak ini 

yang di jadikan dasar dalam Akta Jual Beli antara R.Abas dan Anna Van 

Soeharto, dimana akta tersebut dibuat pada tanggal 25 Agustus 1997 dan 

31 Desember 1997 di depan Camat Kecamatan Coblong yang 

berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. 

Namun dasar yang dipakai oleh Kementerian Perindustrian adalah alas 

hak nya yang berupa sertifikat hak pakai (No.27/2009) yang sebelum nya 

merupakan hak milik adat yang dapat dilihat di persil Kecamatan 

Coblong, oleh sebab itu Kementerian Perindustrian merasa memiliki hak 

atas tanah tersebut dan memiliki hak untuk memagari tanah itu. 

Pada akhirnya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan dari 

Penggugat, karena hakim merasa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat 
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terkait pembuktian hak atas tanah nya dianggap tidak membuktikan hak nya, 

namun sebalik nya menurut hakim, pihak Tergugat yaitu Kementerian 

Perindustrian dapat dengan jelas menunjukan hak atas tanah nya dari berupa 

sertifikat hak milik, dan juga dapat menunjukan riwayat alas hak atas tanah 

yang dimaksud.  

Merujuk dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis tertarik 

untuk membahas mengenai pendaftaran hak atas tanah dan kewenangan camat 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dengan mengangkat judul 

Analisis Yuridis “Kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam 

Proses Pendaftaran Tanah dan Pembuktian Perkara Perdata (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Bandung No.126/Pdt.G/2015/PN.Bdg)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang dan contoh kasus yang sudah penulis tuliskan diatas, 

munculah beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan di 

dalam tulisan ini. Adapun rumusan-rumusan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan dan kewajiban camat sebagai PPAT 

Sementara sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah 

tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim  Pengadilan 

Negeri Bandung dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2015/PN.Bdg di 

tinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan 

Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memahami mengenai wewenang camat sebagai PPAT Sementara 

sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah mengenai Jabatan PPAT 

2. Melihat pertimbangan hukum hakim dalam perkara terkait dan melihat 

apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Penelitian dari segi teoritis adalah sebagai bahan rujukan serta refrensi 

bagi para pemerhati masalah hukum yang terkait dengan agraria dan pertanahan. 

2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini berguna agar penulis serta pembaca 

mengetahui celah-celah administarasi yang biasa di salah gunakan oleh oknum-



 

22 
 

oknum sehingga penulis serta pembaca dapat menghidari praktik-praktik 

tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : Latar Belakang 

Pada Bab I ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini yaitu BAB II penulis menjelaskan atau menjabarkan mengenai 

berbagai landasan teori,landasan konseptual yang berisi Undang-undang dan 

norma dan relevan dengan isu hukum yang dibahas didalam penelitian ini yaitu 

mengenai agrarian dan pertanahan. 

BAB III: Metode penelitian 

Pada BAB III ini penulis menjelaskan mengenai jenis metode penilitan yang penulis 

gunakan dalam menyusun penulisan ini 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam BAB IV ini penulis akan menjelaskan serta menganalisa hasil dari penelitian 

penulis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang penulis jadikan 
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pembahasan didalam penulisan ini, dengan berdasarkan kepada teori-teori dan 

peraturan yang penulis jabarkan dibagian tinjauan pustaka 

BAB V: Penutup 

BAB V merupakan bab akhir atau penutup dari penulisan ini, didalam bab ini penulis 

akan menjabarkan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil analisa serta saran 

yang penulis dapatkan dari Bab I sampai dengan Bab IV penulisan ini  

. 


