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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui kendala-kendala yang 
menghambat dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah oleh PPAT dan upaya yang 
dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan 
peralihan hak. 2) Untuk mengetahui tanggung jawab kepada para pihak dalam 
pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT. 3) Untuk mengetahui tanggung 
jawab PPAT pada para pihak bila terjadi sengketa dalam pembuatan Akta Jual 
Beli Tanah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, penelitian 
yang berdasarkan pada suatu asas hukum atau peraturan yang berlaku dengan 
kenyataan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam praktek sesuai yang 
sebagaimana adanya. 

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang sudah diuraikan, 
maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 1.Pejabat 
Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan ketentuan 
PMNA/Kep BPN RI No3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk pembuatan 
Akta Jual Beli pada transaksi sebidang tanah (pembelian seluruhnya) tidak 
ditemukan kendala-kendala yang berarti pada PPAT selama syarat formalnya 
sudah terpenuhi. Tapi pada transaksi jual beli tanah pecah sempurna, ditemukan 
beberapa kendala yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur secara jelas. Maka upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah 
dengan dibuatnya perjanjian jual beli untuk dapat melindungi kepentingan para 
pihak serta PPAT;2. Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan salah satu sumber 
data bagi peralihan data pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional 
(BPN). Maka PPAT bertanggung jawab atas keabsahan syarat-syarat 
pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak atas tanah. Selain itu tanggung 
jawab PPAT kepada para pihak yaitu membuat akta tanah, mengurus akta 
tersebut secar efektif agar cepat selesai, memantau transaksi jual beli tanh serta 
melaksanakan kewajiban PPAT terhadap para pihak sesuai dengan PMNA/Kep 
BPN RI No3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berdasarkan Pasal 103, 
Pasal 104, Pasal 105, serta Pasal 106.; 3.Pada setiap sengketa jual beli tanah, 
kemungkinan besar bahwa seorang PPAT dipanggil untuk menjadi saksi di 
persidangan. PPAT tidak bertanggung jawab atas data yang 
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dipalsukan/disampaikan oleh penjual atau pembeli atau salah satu pihak dalam 
jual beli tanah. Tapi apabila PPAT mengetahui bahwa para pihak 
menyampaikan data yang palsu, maka PPAT tersebut dapat dikenai sanksi 
pidana, sanksi administratif, bahkan sampai dituntut ganti kerugian oleh para 
pihak yang merasa dirugikan secara perdata akibat hukum dari data yang 
dipalsukan.Akibat hukum dari data-data palsu yang disampaikan kepada PPAT 
adalah dapat dibatalkan. Sertifikat Tanah yang diterbitkan berdasarkan akta 
jual beli yang tidak sah, maka tentunya tidak sah pula jual beli tersebut sehingga 
dapat dibatalkan. 
 
Kata kunci: Akta, Jual Beli Tanah  
 

This purpose of research is: 1) To know constraints pursuing in making of 
Grounds saleses Deeds by PPAT and striving available to being done in 
overcoming constraint of making of Grounds saleses Deeds and switchover of 
rightses. 2) To know responsibility to the parties in making of Ground sales Deed 
by PPAT. 3) To know responsibility PPAT at the parties if happened dispute in 
making of Soil;Land;Ground sales Deed. 

 Research method which applied is yuridis sosiologis, research which 
based on at one particular applied regulation or principle of justice with reality 
happened in public or in practice as as it is. 

Based on at solution of research result which have been elaborated, hence can 
be taken by suggestions and conclusion as follows: 1.Soil;land;ground Deed 
maker functionary in Sub-Province Sukoharjo have executed rule of PMNA/Kep 
BPN RI No3 Tahun 1997 concerning Rule Of Execution Of Regulation Of 
Nobelium government of 24 Year 1997 Concerning Land Registry, for making of 
Sales Deed at a pice of land transaction (purchasing entirely) be not found by 
constraints meaning at PPAT during the formal conditions have fufilled. But at 
perfect split up soil;land;ground sales transaction, found some constraints that is 
not yet existence of law and regulations arranging clearly. Hence effort for 
overcoming the constraint is with Create by him(it purchasing and selling 
agreement to be able to protect importance of the parties and also PPAT; 2.Made 
by Deed PPAT is one of data source for switchover of land registry data at 
National Land body (BPN). Hence PPAT is in control of authenticity of conditions 
registration of evacuation and encumbering of land right. Besides responsibility 
PPAT to the parties that is making act of land, manage the act secar is effective so 
that quickly have, watch sales transaction tanh and also execute obligation of 
PPAT to the parties as according to PMNA/Kep BPN RI No3 Tahun 1997 
concerning Rule Of Execution Of Regulation Of Nobelium government of 24 Year 
1997 Concerning Land Registry which based on Section of 103, Section of 104, 
Section of 105, and also Section of 106; 3.In each ground sales dispute, possibility 
of large that a PPAT is called to be eyewitness in conference. PPAT is 
irresponsible to data which falsified / submitted by one of the parties or buyer or 
seller in ground sales. But if PPAT know that the parties submit data which false, 
hence PPAT can be hit by crime sanction, administrative sanction, even until 
claimed indemnified by the parties feeling getting disadvantage civilly legal 
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consequences from data which dipalsukan.Akibat punishing from sent by falses 
data PPAT are annihilable. Land Certificate which published based on illegal buy 
sale act, hence it is of course illegal also the sales so that canceled 
 
 keyword: Deed, Ground sales 
 
PENDAHULUAN 

Saat ini semakin meluasnya aktifitas masyarakat dalam berbagai bidang 

dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah, maka 

tanah menjadi sangat penting akan penguasaannya, penggunaan dan 

pemilikannya. Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai serta 

menggunakan tanah, karena sangat penting bagi kehidupan. Upaya untuk 

mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

adalah  jual beli tanah. Dengan jual beli, kepemilikan tanah beralih dari satu pihak 

ke pihak lain. Jual beli dapat mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari 

penjual kepada pembeli maka hal tersebut termasuk dalam hukum agraria.  

 “Sebagai peraturan dasar yang mengatur pokok-pokok agraria dan 

merupakan landasan hukum tanah, UUPA  tidak memberikan pengertian secara 

tegas mengenai pengertian tanah maupun istilah agraria. Dari ketentuan Pasal 1 

ayat (4), (5), dan (6) jo Pasal 2 ayat (1) UUPA dapat disimpulkan bahwa 

pengertian agraria mengandung makna yang luas, yaitu meliputi bumi, air, ruang 

angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamya”.1 

“Sesuai dengan ketentuan UUPA, jual beli tanah tidak lagi dibuat di 

hadapan Kepala Desa atau Kepala Adat secara dibawah tangan, tetapi harus di 

hadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT diangkat oleh 

                                                            
1  Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal. 

37. 
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Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan beberapa 

syarat sesuai dengan Pasal 6 PP Nomor 37 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. 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”.2   

Dalam hal peralihan hak atas tanah, termasuk didalamnya jual beli juga 

diatur pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

Adapun fungsi Akta PPAT dalam jual beli tanah, sesuai dengan pendapat 

Mahkamah Agung dalam Putusan No.1363/K/Sip/1997 bahwa Pasal 19 PP No.10 

Tahun 1961 (sekarang PP No.24 Tahun 1997)  secara tegas menjelaskan bahwa 

Akta PPAT hanyalah salah satu bukti dan tidak menyebutkan bahwa Akta tersebut 

adalah syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah. Sesuai dengan 

PP No 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran  jual beli dapat dilakukan 

dengan Akta sebagai bukti, tanpa Akta Jual Beli dari PPAT maka seseorang tidak 

akan memperoleh sertifikat meskipun perbuatan jual beli sah menurut hukum. 

Oleh karena itu, selambat-lambatnya 7 hari kerja semenjak tanggal 

ditandatanganinya Akta tersebut, PPAT wajib mendaftarkan ke Kantor 

Pertanahan untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga.3 

Akta Jual Beli termasuk dalam jenis partij akte yaitu bahwa Akte tersebut  

dibuat oleh para pihak  di hadapan PPAT  dan bukan PPAT yang membuat akta 

                                                            
2 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Th 1998 jo Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah 
3 Ardian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.  
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berdasarkan kewenangan yang ada padanya, oleh sebab itu PPAT hanya 

menuliskan hal-hal yang dijelaskan serta diakui oleh para pihak didalam Akta 

yang dibuatannya.  Akta bawah tangan yang dibuat oleh PPAT dan tidak bersifat 

otentik, maka akta tersebut tidak bernilai sebagai Akta pejabat yang berfungsi 

sebagai alat untuk pemindahan atau pembebanan hak atas tanah.4 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Apa kendala-kendala yang 

menghambat dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah oleh PPAT dan upaya apa 

saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pembuatan Akta Jual Beli 

Tanah dan Peralihan Hak; 2.Bagaimanakah tanggung jawab kepada para pihak 

dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT ; 3.Bagaimanakah tanggung 

jawab PPAT pada para pihak bila terjadi sengketa dalam pembuatan Akta Jual 

Beli Tanah 

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti 

menentukan tujuan penelitian sebagai berikut: 1.Tujuan Objektif yaitu a.Untuk 

mengetahui kendala-kendala yang menghambat dalam pembuatan Akta Jual Beli 

tanah oleh PPAT dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala 

pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan peralihan hak; b.Untuk mengetahui 

tanggung jawab kepada para pihak dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh 

PPAT.; c.Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT pada para pihak bila terjadi 

sengketa dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah; 2.Tujuan Subjektif adalah 1. 

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam hukum perdata, 

khususnya di bidang hukum agraria mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban  

                                                            
4 Mustofa, SH, M.Kn, 2010, Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Yogyakarta: Karya Media, 
hal. 8-9. 
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PPAT dalam hal pembuatan Akta Jual Beli tanah beserta akibat hukumnya; 

2.Untuk memperoleh data yang akan peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi 

sebagai untuk mencapai gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Hukum Pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah: 1.Segi Teoritis: a.Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana tentang ilmu hukum mengenai 

hukum agraria pada khususnya; b.Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 

penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang 

serupa; 2.Manfaat Praktis: a.Diharapakan dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti; b.Hasil penelitian ini dapat 

sebagai bahan pengetahuan serta wacana bagi penulis, sebagai syarat untuk 

memenuhi tugas akhir dalam rangka derajat sarjana hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Metode penelitian dalam skiripsi ini yaitu: 1.Metode Pendekatan:Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yang 

berdasarkan pada suatu asas hukum atau peraturan yang berlaku dengan 

kenyataan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam praktek sesuai yang 

sebagaimana adanya; 2.Jenis penelitian: Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif  yaitu penelitian yang memberikan data 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaann atau gejala-gejala lainya. Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tentang keadaan subjek dan objek 

sebenarnya.5; 3.Sumber data:Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

sebagai berikut: a.Penelitian  Kepustakaan: Penulis dalam penelitian kepustakaan 
                                                            
5Ibid, hal.13. 
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ini dimaksudkan untuk mendapat data dengan mengunakan bahan sebagai berikut: 

1)Bahan Hukum Primer; 2. Bahan Hukum Sekunder; b.Penelitian Lapangan yaitu: 

1)Lokasi Penelitian, Sesuai dengan judul skripsi, maka lokasi yang dijadikan 

lokasi penelitian penulis adalah PPAT  yang ada di Wilayah Kabupaten 

Sukoharjo; 2)Subjek Penelitian:Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek 

penelitian adalah PPAT yang ada di Wilayah Kabupaten Sukoharjo; Metode 

pengumpulan sebagai berikut: a.Studi Kepustakaan: Yaitu dengan cara 

memperoleh data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk  

memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis atas keseluruhan 

isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun  pustaka yang 

menjadi bahan acuan adalah buku-buku, literatur serta Peratuan Perundang-

Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti: a.Studi 

Lapangan yaitu: 1)Observasi; 2)Wawancara (interview); Analisi Data :Metode 

analisi yang digunakan adalah analilsis data deskriptif. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Umum Tentang PPAT 

1. Pengertian PPAT 

 Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimuat dalam 

beberapa perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 1 Angka 4 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), 

menyebutkan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut 

PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 
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Pemindahan Hak Atas Tanah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan, dan 

Akta Pemberi Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT 

Tugas Pokok PPAT diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 

1998, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan 

membuat sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu 

mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik atau Satuan Rumah Susun yang 

akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

yang diakibatkan perbuatan hukum itu.  

Kewenangan PPAT menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah  

Nomor 37 Tahun 1998 Bahwa : 

“Untuk melakasanakan tugas pokok tersebut  Pejabat Pembuat Akta 

Tanah mempunyai kewenangan membuat Akta Otentik mengenai semua 

perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, mengenai Hak 

Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di 

Daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus hanya berwenang 

membuat Akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus 

penujukanya”. 

3. Pengangkatan Dan Pemberhentian PPAT 

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria/Kepala 

BPN. Sebelum menjalankan tugasnya sebagai PPAT, PPAT dilantik oleh 

Kepala Kantor Pertanahan dimana ia akan bertugas. 
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PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT, menurut Pasal 8 PP No 

37/1998 : a. Meninggal dunia; b.Telah mencapai usia 65 tahun; c.Diangkat 

dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris 

dengan kedudukan di Kabupaten/Kotamadya yang lain daripada daerah 

kerjanya sebagai PPAT; d.Diberhentikan oleh Menteri. Menurut Pasal 10 

ayat (1) PP nomor 37/1998, PPAT diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya Selain diberhentikan dengan hormat, PPAT juga diberhentikan 

dengan tidak hormat dari jabatannya karena (Pasal 10 Ayat (2) PP No 

37/1988). 

4. Daerah Kerja dan Formasi PPAT 

Luasnya wilayah kewenangan PPAT untuk membuat Akta Otentik 

dibatasi oleh luasnya Daerah Kerja PPAT. Daerah kerja PPAT diatur 

dalam Pasal 12 ayat (1) PP  Nomor 37 Tahun 1998, yang berbunyi “ 

Daerah Kerja PPAT adalah suatu wilayah kerja Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya”.  

Jadi kewenangan PPAT untuk membuat Akta didasarkan pada 

kenyataan dimana tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tersebut 

berada, bukan pada hal dimanakah para penghadap (misalnya penjual dan 

pembeli) dapat berkumpul, atau pada hal dimanakah domisili pemegang 

hak atau domisili calon penerima hak berada.6 

5. Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT 

                                                            
6  Ibid, hal. 4. 
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Pengangkatan sumpah jabatan terdapat dalam Pasal 33, Pasal 34 

dan Pasal 35 Peraturan Kapala BPN RI No 1 Tahun 2006. Dalam Pasal 

33 menyebutkan bahwa “pelantikan dilaksanakan dengan mengangkat 

sumpah jabatan PPAT di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat 

dan didampingi oleh rohaniawan”. 

6. Pelaksanaan PPAT 

Setelah pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah, Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melaksanakan jabatanya secara nyata, 

yaitu sebagai berikut: a.Menyampaikan alamat kantornya; b.PPAT harus 

berkantor di satu kantor derah kerjanya, sebagimana ditetapkan dalam 

keputusan pengkatanya atau penunjukan dari Kepala Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonsia atau pejabat yang ditunjuk; 

c.Memasang papan nama dan menggungakan stempel yang bentuk dan 

ukurnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indinesia; 

d.Dalam hal PPAT juga merangkap jabatan sebagai Notaris; e.PPAT tidak 

dibenarkan membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainya 

yang terletak di luar atau di dalam daerah kerjanya dengan maksud 

menawarkan jasa kepada masyarakat; f.Kantor PPAT harus buka setiap 

hari kecuali hari libur pada hari libur resmi, dengan jam minimum sama 

dengan jam kerja Kantor Pertanahan setempat.  

B. Tinjuan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian  
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Definisi atau pengertian perjanjian seperti yang tercantum dalam 

Pasal 1313 KUH Perdata yaitu : 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. 

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksankan sesuatu hal. Peristiwa tersebut akan 

menimbulkan adanya suatu hubungan yang disebut perikatan. Perikatan 

diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari 

pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

tersebut.7 

2. Syarat Sah Perjanjian 

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat 

yang ditetapkan oleh Undang-undang, sehingga dapat diakui dan diberi 

akibat hukum bagi  para pihak dalam perjanjian tersebut. Syarat sah suatu 

perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari 2 (dua) 

syarat, yang dibedakan menjadi : Syarat subjektif atau mengenai orang 

atau subjek yang mengadakan perjanjian yaitu : sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian; Syarat 

objektif atau syarat mengenai perjanjian itu sendiri dan objek dari 

                                                            
7  Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT.Intermasa, hal.1.  
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perbuatan hukum yang dilakukan yaitu : suatu hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal.8 

3. Subjek dan Objek Perjanjian 

Subjek dalam perjanjian yaitu: Perjanjian terjadi karena adanya 

hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih. Masing-masing orang 

menduduki tempat yang berbeda, yaitu sebagai kreditur dan yang lain 

sebagai debitur. Kreditur dan debitur tersebut merupakan subjek dalam 

suatu perjanjian. Kreditur adalah orang yang mempunyai hak atas prestasi, 

sedangkan debitur adalah orang yang wajib memenuhi pelaksanaan suatu 

prestasi.9 

Objek dalam perjanjian: Objek dalam perjanjian dapat diartikan 

sebagai  hal yang di lakukan oleh objek berupa suatu hal yang mungkin 

dalam tujuan yang dimaksud dengan bentuk suatu 

4. Azas-azas Hukum Perjanjian 

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim yang 

merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat 

umum peraturan konkrit tersebut.10 Azas-azas yang digunakan dalam 

hukum perjanjian adalah : a.Azas Konsensualisme; b.Azas Kebebasan 

Berkontrak; c.Azas itikad baik; d.Asas kekuatan mengikat (pacta sunt 

servanda) ; e.Asas mengikatkan diri  

5. Perjanjian Jual Beli  

                                                            
8Purwahid Partik, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Bandung: CV. Mandiri Maju hal. .65.  
9  Ibid, hal 3. 
10 Soedikno Mertu Kusumo, 1986, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. 
hal.32. 
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Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli adalah 

“suatu perjanjian, dengan mana pihak yangsatu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah dijanjikan”. 

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perjanjian jual beli 

adalah suatu perjanjian dengan mana penjual memindahkan hak milik atas 

barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang disebut harga.11 

Adanya 2 unsur penting dalam jual beli ini, yaitu pengikatan dan 

penyerahan benda.  

C. Tinjauan tentang Jual Beli Tanah 

1. Jual Beli Tanah Secara Umum 

Sejak berlakunya PP NO 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah, jual beli dilakukan para pihak di hadapan PPAT yang bertugas 

membuat Aktanya. Dengan dilakukan jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi 

syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi. 

Syarat jual beli tanah ada 2, yaitu: a:Syarat materiil: Syarat materiil 

akan sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut; b.Syarat 

formal: Sebelum Akta Jual Beli dibuat PPAT, maka diisyaratkan bagi para 

pihak untuk meyerahkan surat-surat pada PPAT. 

2. Pengertian Jual Beli Tanah 

                                                            
11 Abdulkadir Muhhamad, 2000, Hukum Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hal. 245 
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Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu 

persetujuan dengan  mana pihak yang satu mengkaitkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan. Dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Atas 

Tanah maka “suatu kebendaan” yang dimaksud diatas adalah Hak Atas 

Tanah.12 

3. Objek transaksi jual beli tanah 

Pada transaksi jual beli, objeknya adalah barang dan harga.Dalam 

hal ini, hak atas tanah dapat dibedakan menjadi 4 (empat): a.Hak Milik 

b.Hak Guna Usaha c.Hak Guna Bangunan; d.Hak Pakai. 

D. Tinjuan Tentang Akta Jual Beli Tanah 

1. Pengertian Akta Jual Beli Tanah 

Semua akta yang merupakan kewenangan PPAT untuk 

membuatnya adalah Akta yang bersifat otentik, termasuk disini adalah 

Akta Jual Beli, oleh karena itu PPAT dalam membuat Akta harus berhati-

hati dalam semua aspek termasuk bagaimana cara membuat akta yang 

benar sehingga memenuhi syarat untuk menjadi Akta Otentik. Akta jual 

beli termasuk dalam akta jenis Partij Acte (Partai Akta), bukan Ambtelijk 

Acte (Akta Pejabat) artinya bahwa Akta tersebut dibuat oleh para pihak 

dihadapan PPAT, bukan PPAT yang membuat akta berdasarkan 

kewenangan yang ada padanya, oleh karena itu PPAT hanya menuangkan 

                                                            
12 Mustofa, Op. Cit., hal. 49. 
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apa yang dijelaskan dan diikuti oleh para pihak ke dalam akta yang 

dibuatnya.13 

Unsur esensial yang ada dalam perjanjian jual beli Hak Atas Tanah 

atau Hak Milik atas Satuan Rumah Sususn adalah adanya pertukaran 

antara uang dengan barang yang dalam hal ini adalah hak atas tanah atau 

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.14 

2. Fungsi Akta Jual Beli Tanah 

Akta PPAT dijadikan dasar pendaftaran atau perubahan data 

pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Orang yang 

melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat 

memperoleh sertifkat, biarpun jual belinya sah menurut hukum.15 

Bahwa fungsi Akta Jual Beli adalah: a.Sebagai bukti bahwa jual 

beli telah dilangsungkan atau telah terjadi dan dilakukan di hadapan 

PPAT; b.Sebagai bukti Hak Atas Tanah yang menjadi objek jual tersebut 

telah berpindah dari penjual kepada pembeli dan karena membuktikan 

bahwa pembeli telah menjadi pemilik baru atas tanah yang bersangkutan; 

c.Sebagai sarana untuk pendaftaran jual beli di Kantor Pertanahan.16 

E. Tinjauan Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

                                                            
13 Ibid. 51-52. 
14Ibid, hal. 49. 
15 Ardian Sutedi. 2007. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 
79. 
16  Alwes Ola, “Jual Beli Menurut Alwes Ola” dalam Jurnal Jual-Beli: Sertifikat Tanah Diserahkan 
Pada Pembeli, Kamis, 31 Januari2013 
http://www.medianotaris.com/jualbeli_menurut_alwesius_ola_berita227.html diunduh 4 juni 2013 
pukul 16.31. 
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Dasar hukum pendaftaran tanah adalah: 1.UU No5 Tahun1960 

Tentang UUPA; 2.Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997; 3.Selanjutnya 

dalam pelaksanaanya dijabarkan kembali pada Menteria Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997, Tanggal 1 Oktober 1997, 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun1997 

Tentang Pendaftaran Tanah. 

Tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum hak-hak 

atas tanah, meliputi kepastian hukum atas objek bidang tanah (objek hak) 

kepastian hukum atas subjek haknya (subjek hak) ,kepastian hukum atas jenis 

hak atas tanahnya.17 

Cara peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah: aPersyaratan 

Akta Jual Beli Tanah yaitu Si penjual membawa: 1)Asli sertifikat tanah yang 

akan dijual; 2)Kartu tanda penduduk; 3)Bukti pembayaran pajak bumi dan 

bangunan; 4) Surat persetujuan suami/istri bagi yang sudah berkeluarga; 5) 

Kartu keluarg; b.Si pembeli membawa : 1)Kartu tanda penduduk; 2)Kartu 

keluarga; Pembuatan Akta jual beli tanah: a.persiapan pembuatan akta jual 

beli tanah; b.Pembuatan Akta Jual Beli 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Tinjauan Umum Mengenai Kabupaten Sukoharjo adalah : a.Letak 

Geografis Kabupaten Sukoharjo yaitu  7 32′ 17′′ - 7 49′ 32′′ Lintang 

                                                            
17  Uuf Roufu, 2012, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (13 September 2012)  dalam 

http://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/09/pendaftaran-dan-peralihan-hak-atas-tanah.html 
diunduh 4 Juni 2013 pukul 16.24. 
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Selatan dan 110 42′ 06,79′′ - 110 57′ 33,7′′ Bujur Timur; b.Batas Wilayah 

Kabupaten Sukoharjo adalah Utara : Kota Surakarta Dan Kab. 

Karanganyar;Timur : Kab.Karanganyar ; Selatan : Kab.Wonogiri ; 

Barat : Kab.Boyolali Dan Kab. Klaten; c. Terdiri dari :  1) Jumlah 

Kecamatan : 12 Kecamatan ; 2) Jumlah Kelurahan: 17 Kelurahan;  3) 

Jumlah Desa : 150 Desa; Jumlah Penduduk : 826.289 jiwa; d. Luas area  

Kab. Sukoharjo : 4666,66 km2 ; e. Jenis bangunan tanah :1) Sawah : 

21.121 km2;  2) Tegalan: 4.563 km2; 3) Bangunan/pekarangan :16.087 

km2; 4) Hutan Negara  : 390 km2; 5)Hutan rakyat  : 1.021 km2; 6) Lain-

lain : 25.17 km2; f.Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kab. 

Sukoharjo : 1)Laki-laki  : 432.713 jiwa;  2). Perempuan : 431.246 jiwa 

2. Kendala- Kendala Yang Menghambat Dalam Pembuatan Akta Jual 

Beli Tanah Oleh PPAT Dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam 

Mengatasi Kendala Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Peralihan 

Hak  

Untuk membuat Akta PPAT masyarakat yang harus dipenuhi 

adalah syarat formal diantaranya adalah identitas para pihak, objek jual 

beli berdasarkan dokumen, tentang bukti-bukti keadaan tanah yaitu 

pembayaran pajak, tentang apakah tanah tersebut mempunyai hak 

tanggungan atau tidak, tanah tersebut tidak dalam sengketa. Untuk jual 

beli tanah (seluruhnya) tidak mengalami banyak kendala hanya dari para 

pihaklah yang mempunyai kendala-kendala dengan data-data akta syarat 

yang diajukan ke PPAT tidak lengkap, sedangkan untuk PPAT tidak 
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memiliki kendala apabila sudah terpenuhi syarat formal maka sudah bisa 

dibuat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.18 

Dengan aturan baru pecah sempurna yaitu pembelian tanah cuma 

separo dan tidak seluruh bidang tanah dalam pembuatan akta jual beli 

tanah dalam transaksi tersebut mengalami beberapa kendala yaitu belum, 

adanya perturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang 

transaksi pecah sempurna. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dalam 

jual beli tanah dengan aturan pecah sempurna maka dibuat perjanjian jual 

beli  sesusuai dengan tanggal akad dan nomer pada surat perjanjian 

tersebut. Hal ini untuk mengatasi bila dalam waktu 5 bulan (pada saat 

mengurus surat-surat tanah/ akta jual beli tanahnya) pihak penjual 

meninggal dunia atau mengalami sesuatu dan tidak bisa melakukan 

peralihan hak atas tanah maka perjanjian tersebut dapat digunakan dasar 

sebagai  bukti yang kuat. 

Dalam pecah sempurna upaya untuk mengatasi kendala-

kendalanya  adalah dengan dibuatnya perjanjian akta jual beli tanah 

tersebut dan sekaligus memberi nomer pada perjanjian tersebut guna 

pembuktian di Pengadilan bila terjadi sengketa dikemudian hari serta 

memberikan pengamanan bagi pihak pembeli dalam hal peralihan hak atas 

tanah. 

Munculnya kendala-kendala dalam pembutan akta jual beli tanah 

bila memang kendala dimunculkan oleh para pihak bila para pihak tidak 

                                                            
18 Hargiyanto, Notaris Dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kabupaten Sukoharjo, Kamis, 1 Agustus 
2013,Pukul 09.00 
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mempermasalahkan tentang prosedur yang ada sesuai undang-undang 

maka kendala tersebut tidak akan muncul.19 

Sebagai tuntutan dari sistem pendaftaran hak sesuai dengan 

Undang-Undang Pokok Agraria bahwa buku tanah untuk pencatatan 

pendaftaran hak yang dialihkan atau dibebankan berdasarkan pada akta 

PPAT, maka Akta PPAT haruslah dipastikan kebenaran formalnya 

sehingga Badan Pertanahan Nasional menerbitkan balngko akta yang 

dapat dikontrol kebenaranya dengan kode dan nomer tertentu untuk 

menjamin kebenran formal pada akta. Substansi akta PPAT adalah 

merupakan alat buktiyang menjamin kebenran suatu transaksi jual beli atas 

tanah yaitu kebenaran tangggal dan sujek hukumnya. 

3. Tanggung Jawab Kepada Para Pihak Dalam Pembutan Akta Jual 

Beli Tanah Oleh PPAT 

Dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1988 ditekankan 

beberapa aspek dari perbuatan hukum tersebut yang kejelasannya menjadi 

tanggung jawab PPAT, yaitu : a.Mengenai kebenaran dari kejadian yang 

termuat dari akta jual beli, misalnya mengenai perbuatan hukum yang 

dimaksudkan oleh para pihak mengenai sudah dilakukannya pembayaran 

dalam jual beli tersebut; b.Mengenai objek perbuatan hukum, yang berupa 

data fisik maupun data yuridisnya; c.Mengenai identitas para penghadap 

yang merupakan para pihak yang telah melakukan perbutan hukum (jual 

beli tanah). 

                                                            
19 Eko Budi Prasetyo, Notaris Dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kabupaten Sukoharjo, Jumat 2 
Agustus 2013,Pukul 09.00 
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Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kepada para 

pihak adalah : a.Membuat akta yang dapat dipakai sebagai pembuktian 

atau dasar yang kuat bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas 

tanah atau pembebanan hak atas tanah; b.PPAT bertanggung jawab 

terhadap terpenuhinya unsur kecakapan dan kewenangan penghadap dalam 

akta jual beli dan keabsahan perbuatan haknya sesuai data, serta 

keterangan yang telah disampaikan oleh PPAT kepada para pihak 

penghadap yang dikenal dan diperkenalkan; c.PPAT wajib segera 

menyampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional atas akta yang telah 

dibuat dan diterbitkan serta warkah lainya yang diperlukan dalam 

penerbitan sebuah akta lainya untuk didaftarkan dalam buku tanah dan 

dicantumkan pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan; d.PPAT 

wajib membuat daftar akta yang telah dibuat dan diterbitkan yang menurut 

bentuknya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; e.PPAT wajib 

menjalankan aturan mengenai petunjuk-petunjuk pembuatan akta jual beli 

tanah yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan; f.PPAT bertanggung 

jawab terhadap dokumen yang digunakan sebagai dasar melakukan 

tindakan hukum yang kekuatan dan pembuktiannya telah memiliki 

jaminan kepastian untuk ditindak lanjuti dalam akta otentik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; g.PPAT bertanggung jawab atas sahnya perbuatan 

hukum yang sesuai data keterangan para pihak serta menjamin ontentik 

akta dan bertanggung jawab bahwa perbuatannya sesuai prosedur; 

h.Bahwa PPAT tetap mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang telah 
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dibuatnya apabila terjadi sengketa atau ada pihak lain yang merasa 

dirugikan atas atkta yang dibuatnya tersebut, oleh karena itu pembuatn 

akta harus seusai  denga undang-undang ; i.Apabila ada pihak lain yang 

merasa keberatan atau dirugikan atas akta yang telah dibuat oleh PPAT, 

maka PPAT wajib memberikan jawaban dengan disertai bukti-bukti yang 

menunjukan kebenran dari akta tersebut. 

4. Tanggung Jawab PPAT Pada Para Pihak Bila Terjadi Sengketa 

Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 

Sesuai dengan Pasal 3 huruf e Kode Etik PPAT bahwa salah satu 

kewajiban PPAT adalah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, 

mandiri, jujur serta tidak berpihak. Dalam pembuatan Akta Jual Beli 

Tanah (AJB) yang tidak sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya 

maka telah melanggar Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah dan Kode 

Etik PPAT karena ketidak benaran yang telah ditulis didalam akta 

tersebut. 

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak 

mempunyai hak untuk meminta perjanjian dibatalkan. Pihak yang berhak 

meminta adalah pihak yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Jadi 

perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama belum 

dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta 

pembatalan tersebut. Tapi apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi 

maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, 

artinya bahwa sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. 
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Tanggung jawab PPAT adalah sebagi saksi apabila dalam 

pembuatan akta jual beli tanah yang dilakukan oleh PPAT sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, bila terjadi sengketa dalam 

Pengadilan diharapkan kesaksian para pihak dan bukan merupakan 

kesalahan PPAT dalam pembutan akta tersebut, maka PPAT hanya 

dimintai pertanggung jawaban sebagi saksi saja. Karena dalam pembuatan 

akta jual beli tanah tersebut PPAT hanya memperoleh data dari para pihak. 

Sehingga apabila terjadi kesalahan diakibatkan oleh para pihak maka 

PPAT hanya dimintai pertanggung jawaban sebagi saksi saja.20 

Seorang PPAT walaupun memiliki hak ingkar, tapi tetap 

berkewajiban memberikan keterangan kepada Majelis Hakim, apabila 

dikehendaki dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Penyidik, 

Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Badan. 

PPAT dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan  ketentuan yang 

dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 PP No 24 Tahun 1997, 

serta ketentuan petunjuk yang diberikan oleh Mentri atau Pejabat yang 

ditunjuk. Apabila melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenai 

tindakan adminstrtif berupa teguran tertulis . dituntut ganti kerugian oleh 

para pihak-pihak yang menderita kerugian akibat oleh diabaikanya 

ketentuan Pasal 62 PP No 24 Tahun 1997. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

                                                            
20 Hargiyanto, Notaris Dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kabupaten Sujoharjo, Kamis, 1 Agustus 
2013, Pukl 09.00 
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Kesimpulan  

Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan 

ketentuan PMNA/Kep BPN RI No3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk 

pembuatan Akta Jual Beli pada transaksi sebidang tanah (pembelian seluruhnya) 

tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti pada PPAT selama syarat 

formalnya sudah terpenuhi. Tapi pada transaksi jual beli tanah pecah sempurna, 

ditemukan beberapa kendala yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan 

yang mengatur secara jelas. Maka upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah 

dengan dibuatnya perjanjian jual beli untuk dapat melindungi kepentingan para 

pihak serta PPAT. 

Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan salah satu sumber data bagi peralihan 

data pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Maka PPAT 

bertanggung jawab atas keabsahan syarat-syarat pendaftaran pemindahan dan 

pembebanan hak atas tanah. Selain itu tanggung jawab PPAT kepada para pihak 

yaitu membuat akta tanah, mengurus akta tersebut secar efektif agar cepat selesai, 

memantau transaksi jual beli tanh serta melaksanakan kewajiban PPAT terhadap 

para pihak sesuai dengan PMNA/Kep BPN RI No3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah yang berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, serta Pasal 

106. 

Pada setiap sengketa jual beli tanah, kemungkinan besar bahwa seorang PPAT 

dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan. PPAT tidak bertanggung jawab atas 
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data yang dipalsukan/disampaikan oleh penjual atau pembeli atau salah satu pihak 

dalam jual beli tanah. Tapi apabila PPAT mengetahui bahwa para pihak 

menyampaikan data yang palsu, maka PPAT tersebut dapat dikenai sanksi pidana, 

sanksi administratif, bahkan sampai dituntut ganti kerugian oleh para pihak yang 

merasa dirugikan secara perdata akibat hukum dari data yang dipalsukan. Akibat 

hukum dari data-data palsu yang disampaikan kepada PPAT adalah dapat 

dibatalkan. Sertifkat Tanah yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli yang tidak 

sah, maka tentunya tidak sah pula jual beli tersebut sehingga dapatdibatalkan. 

Saran 

Badan Pertanahan Nasional selaku instansi di bidang pertanahan, sebaiknya 

meningkatkan pembinaan formal dan informal kepada Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), dalam suatu forum komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan 

dan kemapuan PPAT. Dalam hal ini juga meningkatkan kesadaran PPAT agar 

dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

tidak melanggar sumpah jabatan serta kode etik PPAT, sehingga timbul sengketa 

pada akta tanah dapat dihindari. 

Kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat tentang hukum pertanahan 

harus ditingkatkan antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan hukum. Serta 

penyebaran pamflet yang berkaitan dengan masalah hukum tanah   
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