
 1 
 

ANALISIS WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK  

ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR 

 

 

 

 

 

TESIS 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna 

Memperolah Gelar Magister Hukum 

 

 

Oleh : 

SRY WAHYUNI 

46 18 101 021 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKLUM 

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 

2021  



 2 
 



 3 
 

 

  

ii 



 4 
 

iii 



 5 
 

iv 



 6 
 

 

  

v 



 7 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala 

limpahan rahmat - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini 

dengan judul “ANALISIS WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN 

AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS 

TANAH DI KOTA MAKASSAR” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. 

Terima Kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak 

Thomas Effendy, S.E., M.Si, dan Elisabeth  yang telah merawat dan membesarkan 

dan membimbing penulis dengan penuh ketulusan, kesabaran, keikhlasan 

sehingga tidak lepas dari do‟a yang senantiasa diberikan oleh kedua orang tua 

penulis. Serta terima kasih pula kepada suami tercinta La Ode Ali Muhammad, 

S.H., M.H. yang selalu sabar mendampingi dan membantu penulis baik dalam 

suka maupun duka serta memberikan semangat kepada penulis dalam 

penyelesaian tesis ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini, masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati senantiasa 

mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya kontruktif dalam rangka 

kesempurnaan. Dalam penyusunan tesis ini tak lupa penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebar – besarnya kepada Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H Sebagai 

Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan arahan dan 

bimbingan kepada penulis semoga diberikan kesehatan oleh Tuhan dan Bapak Dr. 

vi 



 8 
 

Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. sebagai pembimbing II semoga sukses selalu. 

Serta penulis mengucapkan terima kasih setulus – tulusnya dan penghargaan 

setinggi – tingginya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M Saleh Pallu, M. Eng, selaku rektor Universitas 

Bosowa Makassar. 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana 

Universitas Bosowa Makassar. 

3. Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si, selaku Asisten Direktur Pascasarjana 

Universitas Bosowa Makassar. 

4. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Program Studi (KPS) 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. 

5. Terima Kasih kepada para staf dan pegawai Pascasarjana Universitas Bosowa 

Makassar. 

6. Terima Kasih kepada  saudara dan saudariku pada Angkatan 2018 Fakultas 

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita kembalikan segalanya, semoga tulisan 

ini dapat bermanfaat bagu agama bangsa dan Negara khusus pada diri penulis 

sendiri. 

Makassar, 05 Maret 2021 

 

 

Sry Wahyuni 

vii 



 9 
 

 

viii 



 10 
 

 

ix 



 1 
 

 BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum   mempunyai   arti   penting   dalam   kehidupan manusia karena 

hukum mengatur bagaimana seharusnya seorang legislator menciptakan hukum, 

bagaimana seorang pejabat melaksanakan administrasi negara, bagaimana Notaris 

merumuskan akta dan pendidik hukum menghas ilkan ahli hukum sebagai profesi 

hukum  yang memiliki etika profesi yang harus  ditaati.
1
 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara untuk menjamin kepastian 

hukum bagi masyarakat. Diantaranya dengan mengatur hubungan-hubungan 

hukum yang terjadi antara negara dan masyarakat. Salah satu organ yang 

menjalankan fungsi negara untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 

adalah Notaris. Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalani jabatannya sebagai pejabat 

negara, diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia dan bekerja untuk menjalankan fungsi negara 

dalam melayani kebutuhan masyarakat terkait pembuatan akta otentik. Membahas 

tentang Notaris berarti membahas tentang autentisitas produk hukum yang 

dihasilkan. Dalam hal ini, autentisitas akta yang dibuat oleh Notaris bersifat 

                                                             
1
 Joni  Ibrahim,  2010,  Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia, 

Malang, hal. 65. 
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mengikat para pihak dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dihadapan 

hukum. 

Dalam konsep hukum administrasi negara, setiap tindakan atau perbuatan 

pemerintah harus berdasarkan hukum, karena dalam negara hukum terdapat 

prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas.
2
 Hal ini pun berlaku bagi 

Notaris. Dalam menjalankan profesinya, Notaris berpedoman pada Undang-

Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya. Inilah yang menjadi 

pedoman   serta   pegangan   bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris, di 

mana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang tidak hanya 

mengatur  mengenai  bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas 

jabatannya, tetapi juga mengatur prilaku Notaris mengenai dan bagaimana 

seharusnya Notaris bersikap dan bertindak, bukan hanya terhadap klien atau pihak 

yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan 

profesi atau Notaris lainnya serta  masyarakat pada umumnya. 

Notaris dan PPAT menjalankan fungsi negara, maka kehadiran negara 

diperlukan untuk menjaga agar Notaris dan PPAT tetap berada dalam koridor yang 

telah ditetapkan. Dalam hal ini, Notaris berada di bawah pembinaan dan 

pengawasan pemerintah, yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dan PPAT oleh Kementerian ATR-BPN. 

Setiap orang memiliki kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, kebutuhan 

tersebut akan mendorong terjadinyaf transaksi jual beli rumah atau tanah. Para 

                                                             
2
 Muh. Jufri Dewa. 2011, Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik,  

Unhalu Press, Kendari, hal. 114. 
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pihak yang hendak melakukan proses jual beli tanah dengan transaksi yang besar. 

Memerlukan perlindungan hukum yang baik, Perlindungan hukum tersebut telah 

dapat diatur oleh pemerintah dan beberapa telah menjadi kewenangan Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat Negara. 

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban 

atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam 

bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh 

pembeli kepada penjual.
3
 

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam pihak yang satu (penjual) 

berjanji untuk menyerhakan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya 

(pembeli) berjanji untuk membayar harga barang yang terdiri atas sejumlah uang 

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut
4
.  

Jual beli dalam hukum tanah Nasional yang bersumber pada hukum adat 

bukan merupakan perjanjian obligatoir. Jual beli (tanah) dalam hukum adat 

merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang harus memenuhi 3 (tiga) sifat, 

yaitu : bersifat tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada 

saat dilakukan jual beli bersangkutan harus bersifat terang artinya pemindahan 

hak tersebut dilakukan dihadapan pejabat yaitu pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

berwenang atas objek perbuatan hukum tersebut dan bersifat nyata artinya dengan 

ditandatanganinya akta pemindahan hak tersebut. Maka akta tersebut 

                                                             
3
 Gunawan widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, Jual Beli,Penerbit : Grafindo Persada, 

Jakarta. Hal. 3 
4
 R.subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 1 
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menunjukkan secara nyata sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum 

tersebut.
5
 

Notaris dan PPAT diberi wewenang oleh Negara untuk membuat akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan  penetapan yang diharuskan 

oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik menjamin kepastian 

tanggal Pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosee, selain dan 

kutipan Akta semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain
6
. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan 

PPAT adalah akta yang autentik dimana mengikat para pihak yang tercantum di 

dalamnya untuk melindungi masing-masing pihak dari kejadian-kejadian yang 

dapat merugikan salah satu pihak. 

Dalam hal jual beli tanah terdapat transaksi-transaksi yang memiliki syarat 

tangguh yang diantaranya dilakukan karena pembayaran yang belum lunas atau 

pembayaran secara bertahap selain itu bias dikarenakan dokumen untuk jual beli 

yang belum lengkap dan dapat dikarenakan hal-hal lainnya selama disepakati oleh 

kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli serta tidak melanggar 

peraturan perundang-undangan. 

Pada prakteknya transaksi jual beli dengan syarat tangguh ini menyebabkan 

banyak permasalahan dan mengakibatkan timbulnya sengketa-sengketa baik 

akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Pihak Penjual. Pihak pembeli maupun 

                                                             
5
 Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia Dalam Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Penerbit : Djambatan, Jakarta. Hal : 317 
6
 Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Mengenai 

Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Ps, 1 angka 1 
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Notaris dan PPAT sebagai Pejabat pembuat akta. Sebagai contoh permasalahan 

yang sering terjadi adalah kerugian akibat kesalahan pihak penjual membatalakan 

Jual Beli dan menjual kembali tanahnya kepada orang lain karena mendapat 

tawaran yang lebih tinggi. Kemudian kerugian juga dapat ditimbulkan oleh pihak 

pembeli dikarenakan pihak pembeli tidak sanggup melunasi namun sertifikat 

sudah dibalik nama atau karena kelalaian dari Pejabat pembuat Akta yang tidak 

cermat dalam membuat Akta. Apabila kerugian ditimbulkan oleh kesalahan 

pejabat pembuat akta maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban secara 

perdata, pidana dan administratif, 

Pembuatan dokumen-dokumen penting ini adalah kegiatan yang 

memerlukan ilmu dan kecermatan yang tinggi sehingga akta yang dibuat oleh 

Pejabat Negara tersebut dapat membantu para pihak dalam bertransaksi atau 

melakukan kegiatan tertentu. Sebab apabila pembuatan akta tidak dengan cermat 

dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta kode etik dapat 

menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Terkait hal tersebut Negara juga 

sudah mempersiapkan pengawasan terhadap Notaris dan PPAT secara internal dan 

eksternal. 

Pengawasan internal terhadap Notaris dilakukan oleh Ikatan Notaris 

Indonesia. Kemudian untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh Kementerian 

Hukum dan HAM melalui Majelis Pengawasa Notaris dan Majelis Kehormatan 

Notaris. Sedangkan PPAT berada dibawah pembinaan dan pengawasna 

Kementerian ATR-BPN. 
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Notaris berwenang membuat akta autentik menganai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk untuk dinyatakan 

dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 

akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 

Dalam mengemban tugasnya Notaris harus bertanggungjawab yang artinya : 

a. Notaris dituntut membuat akta dengan baik dan benar dimana akta yang 

dibuatnya memuat kehendak dan permintaan para pihak yang 

berkepentingan karena jabatannya; 

b. Notaris dituntu menghasilkan akta-akta yang berkualitas tinggi yang mana 

akta-akta dibuat sesuai dengan aturan hukum atau dengan kata lain tidak 

bertentangan dengan aturan hukum serta memuat kehendak pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris dalam pembuatan akta 

juga harus menjelaskan pada para pihak mengenai kebenaran isi dan 

prosedur akta yang dibuatnya; 

c. Berdampak positif, artinya siapapu akan memakui akta Notaris itu 

mempunyai kekuatan bukti sempurna.
7
 

Sebagai Pejabat Umum yang memiliki tugas penting Notaris dapat 

berpegang pada asas-asas pemerintahan yang baik yakni 
8
: 

a. Asas Persamaan; 

                                                             
7
  Rudi Indraja, 2020, Notaris Dan PPAT,Penerbit : PT. Refika Aditama, Jakarta. Hal : 61 

8
  Philipus M Hadjon, 2001, Formulir Pendaftaran Tanah Buku Akta Otentik, Surabayah. Hal 

: 23 
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Notaris dalam memberikan pelayanan jasa tidak diperbolehkan membeda-

bedakan masyarakat dari keadaan social atau ekonominya. Notaris hanya 

dapat menolak memberikan layanan jasa apabila melanggar hukum 

b. Asas Kepercayaan; 

Notaris adalah jabatan kepercayaan dalam menjalankan jabatannya Notaris 

harus dapat dipercaya sebagai salah satu contohnya adalah kepercayaan 

dalam merahasiakan hal-hal mengenai akta yang dibuatnya. 

c. Asas Kepastian Hukum; 

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan kepastian hukum 

kepada para pihak dalam pembuatan akta. Agar Notaris dapat memberikan 

kepastian hukum tersebut harus menjalankan jabatannya dengan selalu 

berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik Notaris. 

d. Asas Kecermatan; 

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berdasarkan Undang-

Undang atau aturan hukum yang berlaku. Notaris harus cermat dalam 

memperhatikan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para pihak. Maksud 

para pihak dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat 

suatu akta. 

e. Asas Pemberian alasan; 

Notaris dalam membuat akta harus mempunyai alasan yang mendukung 

untuk dibuatnya akta yang bersangkutan atau pertimbangan hukum yang 

harus dijelaskan kepada para pihak. 



 8 
 

Banyaknya ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan Notaris dalam 

melaksanakan kewenangnya sebagaimana mengacu pada salah satu asas 

pemerintahan yang baik, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib 

berpedoman secara normative kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala 

tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para 

pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku sehingga jika terjadi permasalahan Akta Notaris dapat 

dijadikan pedoman para pihak
9
. 

Selain itu Akta Notaris adalah otentik yang seharusnya isinya dapat 

dipertangguingjawabkan secara hukum oleh karena itu Notaris dalam 

menjalankan kewenangannya harus memperhatikan kewajibannya sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta 

peraturan Perundang-undangan. 

Disamping itu Notaris juga harus memperharikan asas kecermatan dalam 

membuat akta. Notaris  dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan 

didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang 

diperihatkan kepada Notasi dan mendegarkan keterangan atau pernyataan para 

pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Hal ini 

diperlukan untuk meminimalisrkan adanya kesalahan yang dapat menimbulkan 

sengketa dikemudian hari. Namun tidak dapat dipungkiri tidak semua Notaris 

dapat mengikuti semua Peraturan-Peraturan tersebut dengan baik dan sempurna 

                                                             
9
 Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Notaris Sebagai Pejabat Publik, 

PT.Refika Aditma, Jakarta. Hal : 85 
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dan tidak sedikit Notaris yang tersandung oleh kasus-kasus yang penyelesaiannya 

sehingga sampai ke Pengadilan oleh karena itu terdapat lembaga pengawasan 

Notaris agar kewenangan dan Kewajiban Notaris tetap dapat terjaga. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kedudukan akta Notaris dalam 

pengikatan jual beli hak atas tanah, untuk maksud tersebut selanjutnya 

dirumuskan dalam tesis  ini yang berjudul: ANALISIS  WEWENANG 

NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN 

JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH  DI KOTA MAKASSAR. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Sejauhmanakah Notaris berwenang dalam pembuatan akta pengikatan 

jual beli hak milik atas tanah di Kota Makassar? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak atas akta 

Notaris dalam perjanjian pengikatan jual beli hak milik atas tanah di 

Kota Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmanakah Notaris 

berwenang dalam pembuatan akta pengikatan jual beli hak milik atas 

tanah di Kota Makassar 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

para pihak Atas akta Notaris dalam perjanjian pengikatan jual beli hak 

milik atas tanah di Kota Makassar. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 

perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum keperdataan. Diharapkan 

penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, 

penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang 

sama 

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi 

pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat 

penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga 

dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil 

kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan 

penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah 

pengetahuan. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL 

 

A. Teori Negara Hukum 

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham 

kedaulatan hukum.  Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan 

tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum 

semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi 

sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan 

asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman 

saat perumusan Negara hukum dicetuskan. (Mailian 2001: 36-37). Konsep Negara 

hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu, konsep Negara hukum rechtsstaat dan konsepsi Negara hukum the 

rule of law yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi 

keduanya merupkan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan 

indivisualisme (Fadjar, 1993: 16).  

Bagi konsepsi Negara hukum rechtsstaat penegakan hukum berarti 

penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham 

legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada „kepastian 

hukum‟. Bagi konsepsi Negara hukum the rule of law, penegakan hukum bukan 

berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan 

keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang 

ditulis xxiv dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di 

terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa 
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keadilan hukum. Ada dua tokoh yang mengambangkan unsur Negara hukum yaitu 

Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey.  

Unsur-unsur Negara hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang 

penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain : 

a. Hak-hak Asasi Manusia 

b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan 

c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan 

perundangundangan yang telah ada 

d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri  

 Menurut E. Utrecht, untuk menentukan apakah suatu negara dapat 

dikategorikan sebagai negara hukum, biasanya digunakan 2 (dua) macam asas,
10

 

yakni: 

1. Asas legalitas, merupakan unsur utama daripada suatu negara hukum. 

Semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-

undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah 

ditetapkan dalam undang-undang. Batas kekuasaan negara ditetapkan dalam 

undang-undang. Akan tetapi untuk dinamakan negara hukum tidak cukup 

bahwa suatu negara hanya semata-mata bertindak dalam garis-garis 

kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. 

2. Asas perlindungaan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi 

manusia. Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam 

“declaration of independence”, bahwa orang yang hidup di dunia 

                                                             
10

 Putra Astomo, Op. Cit., h. 31-32. 
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sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai 

beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak 

tersebut yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat 

perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern. 

Sebagaimana konsep negara hukum yang telah dijelaskan di atas maka perlu 

dibahas pula mengenai konsep negara hukum Indonesia. Jimly Asshiddiqie 

merumuskan 13 (tiga belas) prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan 

pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga 

dapat disebut sebagai negara hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtstaat) dalam 

arti yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:
11

 

1. Supremasi hukum (supremacy of law). 

2. Persamaan dalam hukum (equality before the law). 

3. Asas legalitas (due process of law). 

4. Pembatasan kekuasaan. 

5. Organ-organ campuran yang bersifat independen. 

6. Peradilan bebas dan tidak memihak. 

7. Peradilan tata usaha negara. 

8. Peradilan tata negara (constitutional court). 

9. Perlindungan hak asasi manusia. 

10. Bersifat demokratis (demokratische rechtstaat). 

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare 

rechtstaat). 

                                                             
11

 Ahmad Redi, Op. Cit., h. 39-40. 
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12. Transparansi dan kontrol sosial. 

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah, baik dalam 

lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan publik, harus didasarkan  

pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada asas legalitas. Artinya, 

pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar 

kewenangan.  Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan 

berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang 

dilakukan.
12

 Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, produk 

hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan pedoman hukum yang 

menjadi instrumen pelaksanaan indonesia sebagai negara hukum.
13

 Hal ini berlaku 

pula dalam hubungan hukum masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Notaris/PPAT dalam memberikan pelayanan 

hukum kepada masyarakat sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi 

administrasi Negara yang harus  didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

B. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

                                                             
12

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan ke-4, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2017, h. 128. 

 
13

 Ahmad Redi, Loc. Cit.  
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adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum.
14

 Demikian halnya dengan kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan 

hukum menjadi sarana pengendali, pengawas, dan pengontrol kekuasaan dari 

kemungkinan penyalah gunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
15

 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, 

terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku 

bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. 

Moh. Mahfud MD dalam Muh. Jufri Dewa,
16

 bahwa kepastian hukum haruslah 

dibangun untuk memastikan bahwa keadilan itu dapat tegak sesuai dengan Pasal 

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan perlunya 

“kepastian hukum yang adil” dan bukan sekedar kepastian. Untuk itu, keadilan 

selalu harus tercermin dan dipenuhi oleh hukum-hukum tertulis.
17

 

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, 

karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan 

                                                             
14

 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158. 
15

 Guasman Tatawu, Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Holrev. Volume 1 Issue 2, September 2017. hal.144-165. 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3639 (diakses tanggal 25 Januari 2021). 
16

 Muh. Jufri Dewa, Op. Cit., 2011, hal. 9. 
17

 Ibid. 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3639
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menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa 

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya 

dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
18

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu  mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan  pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
19

 

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak 

identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak 

menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan 

bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. 

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan 

persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu 

sendiri.
20

 

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kejelasan konsep yang digunakan. 

                                                             
18

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, 

hal. 160. 
19

 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hal. 23. 
20

 Fernando M Manulang, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, 2007, hal. 95. 
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Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang 

kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula. 

b. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan 

perundang-undangan. 

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan 

mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. 

Kejelasan hierarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum 

yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan 

perundang-undangan tertentu. 

c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. 

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu 

dengan yang lain.
21

 

 

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, 

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat 

menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati. 

Menurut Sudikno Mertukusumo mendefenisikan mengenai kepastian hukum 

yaitu: 

Kepastian hukum merupakan sebuahjaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya 

upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh 

pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanyakepastian bahwa 

hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
22

 

 

Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang 

hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian 

hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-

undangan(gesetzliches Recht), Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta 

                                                             
21

 Ibid., h. 39. 
22

 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h.65. 
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(Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan 

oleh hakim, seperti “kemauan baik”, „‟kesopanan‟‟. Ketiga, bahwa fakta itu harus 

dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam 

pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak 

boleh sering diubah-ubah.
23

 

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka 

kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak 

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat 

dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung 

keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan 

hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua 

orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ 

tidak ada hukum).
24

 

C. Teori Perlindungan Hukum 

Satjipto   Rahardjo   mengatakan   bahwa   hukum   hadir   dalam 

masyarakat adalah  untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan 

kepentingan-kepentingan yang  bisa  bertubrukan  satu  sama  lain. 

                                                             
23

 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, h. 135-136. 
24

 Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,  Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 82. 
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Pengkoordinasian  kepentingan-kepentingan tersebut  dilakukan  dengan cara 

membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.
25

 

Hukum   melindungi   kepentingan   seseorang   dengan   cara   memberikan 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. 

Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara 

terukur, keluasan dan kedalamannya. 

Menurut  Paton,  suatu  kepentingan  merupakan  sasaran  hak,  bukan  

hanya karena  ia  dilindungi  oleh  hukum,  melainkan  juga karena ada 

pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan  

kepentingan,  tapi  juga kehendak.
26 Terkait  fungsi  hukum  untuk memberikan 

perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa   hukum   itu   

ditumbuhkan   dan   dibutuhkan manusia  justru berdasarkan  produk  penilaian 

manusia  untuk menciptakan  kondisi yang melindungi dan memajukan martabat 

manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar 

sesuai dengan martabatnya.
27 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip  perlindungan  hukum  

bagi rakyat  terhadap  tindak pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  

tentang pengakuan   dan   perlindungan   terhadap   hak-hak   asasi manusia 

karena   menurut sejarahnya  di  Barat,  lahirnya  konsep-konsep tentang  

pengakuan  dan  perlindugan terhadap  hak-hak  asasi manusia  diarahkan  

                                                             
25

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53. 
26

 Ibid., 54. 
27

 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi (Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64. 
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ekpada  pembatasan-pembatasan  dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan 

pemerintah.”
28

 

Perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  tanpa 

terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia   Tahun 1945  (UUDNRI  1945),  untuk  itu  setiap  produk  yang 

dihasilkan  oleh  legislatif harus   senantiasa mampu memberikan   jaminan 

perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap 

aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang  di  masyarakat.  Hal  

tersebut    dapat    dilihat    dari    ketentuan    yang mengatur  tentang adanya 

persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. 

Perlindugan   hukum   juga   dapat   diartikan   sebagai   tindakan   atau 

upaya untuk   melindungi   masyarakat   dari   perbuatan   sewenang-wenang oleh 

penguasa yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  

ketertiban     dan ketentraman   sehingga   memungkinkan   manusia   untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.
29

 

Dalam  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  konsep 

perlindungan hukum,  yang  tidak  lepas  dari  perlindungan  hak  asasi manusia, 

merupkan konsep Negara hukum yang merupkan istilah sebagai terjemahan dari 

dua  istilah  rechstaat dan  rule of  law. Sehingga, dalam penjelasan  UUD  RI  

1945  sebelum  amandemen disebutkan,   “Negara Indonesia   berdasar   atas   

hukum,   (rechtsstaat),   tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. 

                                                             
28

 Philipus  M.  Hadjon,  1987,   Perlindungan  Rakyat  Bagi  Rakyat  di  Indonesia 

(sebuah  Studi tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam Lingkungan  

Peradilan  Umum 
29

 Setiono,    Rule  of    Law    (Supremasi Hukum),    2004, Tesis  Magister    Ilmu  

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 3. 
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Teori   Negara   hukum   secara   essensial   bermakna   bahwa   hukum 

adalah supreme   dan   kewajiban   bagi   setiap   penyelenggara   negara   atau 

pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law), tidak ada kekuasaan 

diatas hukum (above the law), semuanya ada dibawah   hukum (under the rule of 

law), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada  kekuasaan yang sewenang-wenang 

(arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan  (misuse of power).
30

 

Dalam konteks tegaknya suatu negara modern, Jimly Assiddiqie 

menambhakan,   diperlukan   pilar-pilar   utama,   sehingga   dapat   disebut 

sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang 

sebenarnya, antara lain: 

1.   Supremasi Hukum (Supremacy of Law): 

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip   supremasi 

hukum, yaitu   bahwa   semua   masalah   diselesaikan   dengan   hukum sebagai   

pedoman tertinggi.  Dalam  perspektif  supremasi  hukum (supremacy of law), 

pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya,  bukanlah  

manusia,  tetapi  konstitusi yang   mencerminkan   hukum   yang   tertinggi.   

Pengakuan   normative   mengenai supremasi  hukum  adalah  pengakuan  yang  

tercermin  dalam  perumusan  hukum dan/atau   konstitusi,   sedangkan   

pengakuan   empirik   adalah pengakuan    yang tercermin   dalam   perilaku   

sebagian   terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang „supreme‟. Bahkan, 

dalam republik   yang  menganut   sistem   presidential yang  bersifat  murni, 

konstitusi  itulah yang  sebenarnya  lebih  tepat untuk disebut sebagai „kepala  

                                                             
30

 Muh. Hasrul,  2013,  Eksistensi Gubernur  Sebagai Wakil  Pemerintah  Pusat  di 
Daerah  Dalam Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Efektif,  Disertasi,  Program  Doktor Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal.15. 
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negara‟.  Itu  sebabnya,  dalam  sistem  pemerintahan presidential, tidak dikenal 

adanya pembedaan antara kepala Negara dan   kepala   pemerintahan seperti  

dalam  sistem  pemerintahan parlementer. 

2.   Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law): 

Adanya  persamaan  kedudukan  setiap  orang  dalam  hukum  dan 

pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.  

Dalam rangka   prinsip   persamaan   ini,   segala   sikap   dan tindakan 

diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan 

tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang  bersifat  khusus  dan  

sementara  yang  dinamakan „affirmative actions‟  guna  mendorong  dan  

mempercepat  kelompok  masyarakat tertentu  atau  kelompok  warga  

masyarakat  tertentu  untuk  mengejar  kemajuan sehingga mencapai  tingkat 

perkembangan yang  sama dan setara  dengan  kelompok masyarakat   

kebanyakan   yang   sudah   jauh lebih   maju.   Kelompok   masyarakat tertentu  

yang  dapat  diberikan perlakuan khusus melalui  „affirmative actions‟ yang tidak  

termasuk pengertian  diskriminasi  itu  misalnya  adalah  kelompok  masyarakat 

suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya 

terbelakang.  Sedangkan  kelompok  warga  masyarakat tertentu  yang  dapat  

diberi perlakuan   khusus   yang   bukan   bersifat diskriminatif,   misalnya,   

adalah   kaum wanita ataupun  anak-anak terlantar. 

3.   Asas Legalitas (Due Process of Law): 

Dalam   setiap   Negara   Hukum,   dipersyaratkan   berlakunya   asas 

legalitas dalam segala bentuknya (due process of   law), yaitu bahwa segala   

tindakan pemerintahan  harus  didasarkan  atas  peraturan perundang-undangan  
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yang  sah  dan tertulis.  Peraturan  perundang-undangan  tertulis  tersebut  harus  

ada  dan  berlaku lebih    dulu    atau  mendahului    tindakan    atau    perbuatan    

administrasi    yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan 

administrasi harus didasarkan atas aturan atau   „rules and procedures‟   (regels). 

Prinsip normative demikian   nampaknya   seperti   sangat   kaku   dan   dapat 

menyebabkan   birokrasi menjadi  lamban.  Oleh  karena  itu,  untuk menjamin  

ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, 

maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip „frijs ermessen‟ yang 

memungkinkan para pejabat tata usaha negara    atau    administrasi    negara    

mengembangkan    dan    menetapkan  sendiri „beleid-regels‟   („policy   rules‟)   

ataupun   peraturan-peraturan yang   dibuat   untuk kebutuhan  internal  (internal  

regulation)  secara bebas  dan  mandiri  dalam  rangka menjalankan  tugas  

jabatan  yang dibebankan oleh peraturan yang sah. Perlindungan hukum penting 

digunakan sebagai teori untuk menganalisis dan menemukan hubungan-hubungan 

erat antara berbagai sistem-sistem hukum terkait pokok permasalahan dalam 

penelitian ini. 

D. Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian dan Jual Beli 

a. Pengertian Perjanjian 

 Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir dari 

adanya sifat terbuka yang ada pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPer). Sifat terbuka di sini memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang dalam 
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para pihak, isi dan bentuk perjanjian tersebut, akan tetapi tidak 

diperkenankan untuk melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum dan kesusilaan. Perjanjian pengikatan jual beli timbul karena 

terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh 

undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang 

akhirnya agak menghambat penyelesaian dalam jual beli hak atas tanah. 

Perjanjian pengikatan jual beli ini timbul karena adanya hal-hal 

(persyaratan) yang belum terpenuhi atau adanya hal-hal (persyaratan) 

disepakati para pihak harus dipenuhi. Hal-hal (persyaratan) tersebut dapat 

menjadi penghambat terselesaikannya perjanjian jual beli, yang dapat 

dibedakan menjadi  2 (dua)  yakni karena faktor belum terpenuhinya 

persyaratan yang disyaratkan dalam peraturan perundangan seperti halnya 

yang ditentukan dalam Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah atau pun dari faktor kesepakatan penjual/pembeli itu 

sendiri, misalkan tentang mekanisme pembayarannya 

Dengan keadaan di atas tentunya akan menghambat untuk pembuatan 

akta jual belinya, karena pejabat pembuat akta tanah akan menolak untuk 

membuatkan akta jual belinya karena belum selesainya semua persyaratan 

tersebut, untuk tetap dapat melakukan jual beli maka para pihak sepakat 

bahwa jual beli akan dilakukan setelah sertifikat selesai diurus, atau setelah 

harga dibayar lunas dan sebagainya
31

. Untuk menjaga agar kesepakatan itu 

terlaksana dengan baik sementara persyaratan yang diminta bisa diurus 
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maka biasanya pihak yang akan melakukan jual-beli menuangkan 

kesepakatan awal tersebut dalam bentuk perjanjian yang kemudian dikenal 

dengan nama  perjanjian pengikatan jual beli.  

Perjanjian pengikatan jual beli dapat dikatakan sebagai awalan agar 

terlaksananya perjanjian jual beli hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1457 

KUHPerdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pengertian 

pengikatan jual-beli menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak 

penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan 

adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain 

adalah sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinya 

pelunasan harga
32

. Sedang menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan 

jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian 

pendahuluan yang bentuknya bebas. Dari pengertian yang diterangkan di 

atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian pengikatan jual beli 

merupakan sebuah penjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum 

dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokoknya
33

. 

Jadi perjanjian yang dibuat bisa berbentuk macam-macam sesuai 

dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Perjanjian yang 

mengikat para pihak dapat menciptakan hubungan dalam hukum, yang 

terdiri dari satu atau lebih kewajiban. Kita dapat menggambarkan kewajiban 
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sebagai hubungan hukum yang di dalamnya salah satu pihak memiliki 

kewajiban untuk menjalankan (debitur), dan pihak lain memiliki hak untuk 

membuat dia menjalankannya (kreditur)
34

. Perjanjian itu sendiri menurut 

Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain 

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, 

maka timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan 

perikatan
35

. Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai satu asas 

kebebasan kontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada 

siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak 

melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pembuat 

perjanjian boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang 

dari pasal-pasal dalam hukum perjanjian. Pasal-pasal dari hukum perjanjian 

bersifat pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan 

manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. 

Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berartihal tersebut akan 

tunduk pada Undang-Undang yang berlaku
36

.  

Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian 

menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.”, dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam 
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Pasal 1320 KHUPerdata mengandung arti “kemauan” (will) para pihak 

untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak.Kebebasan berkontrak 

adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini 

adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi dari manusia. 

Pengaturan mengenai perjanjian-perjanjianyang ada menurut Undang-

Undang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek).Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Tindakan 

mengikatkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 

KUHPerdata tersebut mengandung pengertian bahwa diantara para pihak 

telah muncul persetujuan (ovreenkomst). Persetujuan itu sendiri berisi 

pernyataan kehendak antara para pihak, dengan demikian persetujuan tiada 

lain adalah penyesuaian kehendak antara para pihak
37

. Selain menimbulkan 

persetujuan antara para pihak, perjanjian juga menimbulkan akibat hukum 

yakni munculnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing para pihak 

yang mengikatkan diri. Kewajiban dalam hal ini merupakan pemenuhan 

suatu prestasi dari satu pihak atau beberapa pihak kepada satu atau beberapa 

pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut 
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Dilihat dari realitas, terkadang di dalam masyarakat, tidak jarang 

ditemukan kasus mengenai seseorang yang melakukan perjanjian jual beli di 

bawah tangan atas objek jual beli yang masih terikat jaminan bank. Dalam 

perjanjian tersebut biasanya pun pihak pembeli mengetahui bahwa sertifikat 

hak atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut masih dijaminkan di 

bank sebagai jaminan utang pihak penjual maka dari itu dilakukan 

perjanjian pengikatan jual beli terlebih dahulu. Hal-hal mengenai utang 

piutang tidak lepas dari hal jaminan. Jaminan diperlukan untuk menjamin 

pembayaran suatu utang. Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang 

berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Jaminan dapat 

dibedakan menjadi 2  (dua) macam yaitu
38

:. 

1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan (baik benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak); 

2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan 

Penjaminan pelunasan utang debitur dalam perjanjian kredit, biasanya 

debitur memberikan jaminan kebendaan yang salah satunya berupa hak atas 

tanah yang ketentuannya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Di dalam undang-undang tersebut, 

memberikan perlindungan hukum khususnya kepada pemegang hak 

tanggungan yang dalam hal ini adalah Bank apabila nantinya debitur 

wanprestasi atau cidera janji dalam memenuhi kewajibannya. Hak 
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tanggungan timbul apabila sebelumnya telah diperjanjikan di dalam 

perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) yang menjadi dasar pemberian 

utang (kredit) yang dijaminkan dengan hak tanggungan itu bahwa akan 

diberikan hak tanggungan kepada kreditur. Pengertian Hak Tanggungan 

berdasarkan UUHT adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA,  berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

Hak Tanggungan adalah jaminan yang adanya karena diperjanjikan 

lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan yang adanya atau 

lahirnya karena perjanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus yang 

berupa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan atau hipotik
39

. Pemberi 

hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 

objek hak tanggungan yang bersangkutan. Jadi pemberi hak tanggungan 

adalah debitur atau pemilik hak atas tanah atau pemilik tanah berikut 

bangunan yang ada diatas tanah tersebut, tetapi dimungkinkan juga pihak 

lain, jika benda yang dijaminkan bukan milik debitur. Penerima atau 

pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum 

yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Penerima atau pemberi 

hak tanggungan adalah kreditur (pemberi utang), bisa merupakan orang 
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perorangan atau bank atau badan hukum yang memberikan pinjaman 

kepada pemberi hak tanggungan atau debitur. Pemberian atau pembebanan 

hak tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian 

perbuatan hukum dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai 

dengan dilakukannya pendaftaran dengan mendapatkan sertifikat hak 

tanggungan dari Kantor Pertanahan. Pasal 15 ayat (1) UUHT bahwa 

pemberian hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak 

tanggungan dengan cara hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Pemberian hak tanggungan itu sendiri nantinya dilakukan dengan 

pembuatan perjanjian tersendiri oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

yang disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan
40

. 

b. Pengertian Jual Beli 

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. 

Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya 

bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan 

menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli 
41

. Jual beli 

menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan 

menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara 

tertentu. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang 

mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, 

dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.  
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Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang timbal balik karena 

menyangkut dua perbuatan yang bertimbal balik yaitu menjual dan 

membcli. Selain itu, jual beli merupakan persesuaian kehendak antara 

penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Jadi sesuai dengan asas 

hukum perikatan, perjanjian jual beli juga bersifat konsensual, yaitu 

berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. 

Sifat konsensual ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yakni : "Jual beli dianggap telah terjadi antara 

kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang 

dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum 

dibayar".  Dari pasal itu pula dapat diketahui bahwa inti dari perjanjian jual 

beli adalah barang dan harga. Tanpa barang dan harga, jual beli tidak ada. 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus 

melihat syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH perdata yang 

menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut; 

1. Kesepakatan para pihak 

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 

3. Suatu hal tertentu; dan 

4. Sesuatu sebab yang halal. 

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) 

tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila 
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tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu 

sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum
42

. 

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 

1458 KUHP). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat 

bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika 

dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik 

di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat 

oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan 

penyerahan barang.  

Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang 

ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHP), secara tunai atau dengan 

surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di 

tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 

KUHPdt)
43

.  

Perjanjian diartikan sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang saling beijanji untuk menyerahkan 

sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga hal yang 

terakhir tersebut merupakan prestasi yang diperjanjikan, sesuai dengan Pasal 

1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1234 tersebut 

menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, 

untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Suatu perjanjian 
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juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk 

melakukan prestasi. 

Mengenai jual beli itu sendiri menurut pengertian yang diberikan 

undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau 

BW, jual beli adalah : "suatu perjanjian atau persetujuan timbal balik antara 

pihak yang satu (si penjual berjanji untuk menyerahkan milik atas suatu 

barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar 

harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak 

milik tersebut".  

Menurut Subekti  perjanjian jual beli adalah perjanjian antara dua 

belah pihak yang sama-sama sepakat dimana yang satu dari pihak penjual 

menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang dan dari pihak 

pembeli menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. 

Suatu perjanjian jual beli dapat terjadi apabila sudah adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak mengenai barang dan harganya
44

. 

Pengertian jual beli menurut kitab undang-undang hukum perdata 

Pasal 1457 adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. 

Selanjutnya Volmar mengatakan bahwa jual-beli adalah pihak yang 

satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli 

(loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan 
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memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah 

tertentu, berwujud uang
45

. 

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang 

lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga 

penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar 

barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari 

yang satu kepada yang lainatas dasar saling merelakan (Hidayat, 2015: 9). 

Namun menurut sebagian pendapat diperbolehkan jual beli untuk 

anak-anak yang sudah dapat  membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun, bermimpi dan 

haid), khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. 

Berakal maksudnya adalah dapat membedakan atau memilih mana yang 

benar dan mana yang tidak. Maka jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh 

penjual atau pembeli yang kedaan orangnya gila atau tidak waras. Demikian 

juga bila salah satu dari mereka baik penjual maupun pembeli termasuk 

orang yang kurang akalnya atau idiot
46

. 

2. Syarat sah Perjanjian 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang 

berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia pada dasarnya para pihak 

diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun 

kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap 

mematuhi ketentuan yang berlaku. Anda perlu mematuhi ketentuan yang berlaku 
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dan perlu memerhatikan apakah surat perjanjian yang dibuat telah memenuhi 

seluruh syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) 

syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian 

dibawah ini Libera akan menjabarkan secara detail mengenai syarat-syarat yang 

membuat suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum yang berlaku 

1. Kesepakatan Para Pihak 

Dalam membuat suatu Surat Perjanjian hatus mencapai kesepakatan 

para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang di 

maksud disini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para 

pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sebagai 

contoh jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli rumah 

atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya 

unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argument bagi pihak yang 

dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli 

tersebut. 

2. Kecakapan Para Pihak 

Isrilah kecapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para 

pihak untuk membuat perjanjian. KUHPerdata menentukan bahwa 

setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika 

menurut Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 

KUHPerdata orang-orang yang dinyatakan tidak cakep adalah mereka 

yang
47

 : 
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a. Belum dewasa berarti mereka yang belum berusia 21 (dua puluh 

satu) tahun atau belum menikah. Sebagai contoh seorang anak 

yang baru berusia 8 Tahun tidak dapat membuat perjanjian 

untuk dirinya sendiri; 

b. Berada di bawah pengampuan 

Seseorang dianggap berada di bawah pengampunan apabila ia 

sudah dewasa namun karena keadaan mental atau pikiran yang 

dianggap kurang sempurnah maka dipersamakan dengan orang 

yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata 

seseorang dianggap berada di bawah pengampunan apabila 

orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa memiliki daya piker 

yang rendah serta orang yang tidak mampu mengatur 

keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih. 

Jika melakukan transaksi dengan PT atau badan hukum lainnya 

kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada individu 

melainkan juga meliputi wewenangan seseorang dalam 

menandatangani perjanjian misalnya melakukan transaksi untuk 

menandatangani perjanjian untuk dan atas nama PT adalah 

direktur dari PT tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya. 

Apabila direktur berhalangan untuk menandatangani perjanjian 

maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manajer atau 

salah satu timnya untuk menandatangai perjanjian tersebut; 

c. Adanya Objek Perjanjian 
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Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas tersebut tidak hanya 

beruoa barang dalam bentuk fisik namun juga dapat berupa jasa yang 

dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual 

beli  dalam perjanjian menyatakan barang apa yang akan dijual beserta 

jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut. 

d. Sebab yang Halal 

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri 

dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat 

berdasarkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah. 

Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-undang, 

berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Hal ini dikarenakan 

membunuh orang lain dilarang oleh Undang-undang sehingga perjanjian tersebut 

menjadi tidak sah. 

Keempat syarat sah perjanjian yang telah dijabarkan diatas memiliki 2 (dua) 

kategori, yakni
48

 : 

1) Syarat Subjektif, dan 

2) Syarat Objektif 

Dari keempat syarat sah perjanjian yang termasuk kedalam syarat subjektif 

adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak sedangkan adanya objek perjanjian 

dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah 

perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian akan berujung pada 
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pembatalan perjanjian. Namun, pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi 2 (dua) 

berdasarkan kategori syarat sah perjanjian. 

Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif maka konsekuensinya 

adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau voidable artinya salah 

satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan 

kepada hakim. Namun perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai 

adanya keputusan dari hakim mengenai pembatala tersebut. 

Lain halnya jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian 

tersebut akan dianggap batal demi hukum atau null and void. Artinya perjanjian 

ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak. 

Untuk itu sebelum ada membuat perjanjian dalam transaksi bisnis, perlu 

memenuhi keempat syarat sah perjanjian di atas agar perjanjian tersebut dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pihak. Tentunya pengaturan 

tersebut ditujukan untuk memperjelas sebuah kerja sama atau transaksi, serta 

menghindari kerugian pada pihak manapun di kemudian hari. Sebagai pemilik 

bisnis dan perlu diperhatikan isi perjanjian dengan detail karena jika anda 

mengabaikan bahkan tidak membacanya secara lengkap kemungkinan terjadi 

sengketa di kemudian hari menjadi lebih besar. 

3. Syarat Perjanjian Jual Beli Tanah 

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) jual beli adalah proses 

yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. 

Prinsip dasarnya adalah terang dan tunai yaitu transaksi dilakukan dihadapan 
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Pejabat Umum yang berwenang dan dibayarkan secara tunai ini artinya jika harga 

yang dibayarkan tidak lunas maka proses jual beli belum dapat dilakukan. 

Dalam hal ini Pejabat Umum yang berwenang adalah PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah) diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasioanl RI. 

Kewenangnya untuk membuat akta-akta tertentu, seperti Akta Jual Beli, Tukar 

Menukar, Hibah, Pemberian Hak Tanggungan, Pemasukan kedalam 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 segketa atau tanggungan di 

Bank. Jika tanah tersebut sedang dalam permasalahan maka PPAT dapat menolak 

pembuatan Akta Jual Beli yang diajukan. Adapun transaksi Jual beli 

membutuhkan data-data akurat selama proses berlangsung diantaranya
49

 : 

1. Data Penjual yang perlu disiapkan, Antara lain: 

a) Fotokopy KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP 

Suami dan Istri); 

b) Kartu Keluarga (KK); 

c) Surat Nikah (KK); 

d) Asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijual meliputi 

(Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat 

Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun) selain 4 jenis sertifikat tersebut bukan Akta PPAT yang 

digunakan melainkan Akta Notaris; 
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e) Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 Tahun 

terakhir; 

f) NPWP 

g) Fotocopy Surat Keterangan WNI atau ganti nama bila ada untuk 

WNI keturunan; 

h) Surat bukti persetujuan Suami Istri (bagi yang sudah 

berkeluarga); 

i) Jika Suami/Istri penjual sudah meninggal maka yang harus 

dibawah adalah akta kematian; 

j) Jika Suami/Istri telah bercerai yang harus dibawah adalah Surat 

Penetapan dan Akta Pembagian Harta bersama yang 

menyatakan tanah/bangunan adalah hak dari penjual dari 

pengadilan. 

2. Data Pembeli, diantaranya : 

a) Fotokopy KTP (apabila sudah menikah maka fotocopy KTP 

Suami dan Istri); 

b) Kartu Keluarga (KK); 

c) Surat Nikah (jika sudah nikah); 

d) NPWP 

4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Tentang PPJB, ada 4 hal penting, diantaranya: 

1. Objek Pengikatan Jual Beli; 
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PPJB mencakup beberapa objek yang harus ada. Objek pegikatan jual 

beli ada tiga, yakni luas bangunan beserta gambar arsitektur dan 

gambar spesifikasi teknis, lokasi tanah yang sesuai dengan 

pencantuman nomor kavling dan luas tanah beserta perizinannya. 

Objek tanah dan bangunan harus dijelaskan secara detail jangan 

samapai ada data dan informasi yang kurang. 

2. Kewajiban dan Jaminan Penjual; 

Bagi penjual property wajib membangun dan menyerahkan unit 

rumah/kavling sesuai dengan yang ditawarkan kepada pembeli, 

sehingga PPJB menjadi pegangan hukum bagi pembeli. Dalam 

pembuatan PPJB pihak penjual bisa memasukkan klausul pernyataan 

dan jaminan bahwa tanah dan bangunan yang ditawarkan sedang tidak 

berada dalam jaminan utang pihak ketiga atau terlibat dalam sengekta 

hukum. Kalau ada pernyataan yang gak benar dari penjual maka calon 

pembeli dibebaskan dari tuntutan pihak maupun mengenai property 

yang hendak dibelinya. 

3. Kewajiban Pembeli; 

Kewajiban pembeli adalah membayar cicilan rumah/kavling dan 

denda sebagai sanksi kalau telat bayar. Keputusan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat No.9/1995, menjelsakan bahwa besar denda 

keterlambatan adalah 2/1000 dari jumlah angsuran per hari 

keterlambatan. Pembeli juga bisa kehilangan uang muka yang sudah 

dibayarnya kalau pembatalan secara sepihak. 
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4. Isi PPJB; 

PPJB diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat No.9/1995. PPJB mempunyai kekuatan hukum sekaligus 

jaminan hukum pada saat jual beli property. PPJB berisikan 10 faktor 

penting, yaitu : 

Pihak Pelaku Kesepakatan : 

a. Kewajiban penjual; 

b. Uraian objek pengikatan jual beli; 

c. Jaminan Penjual; 

d. Waktu serah terima banguan; 

e. Pemeliharaan bangunan; 

f. Penggunaan bangunan; 

g. Pengalihan hak; 

h. Pembatalan pengikatan; 

i. Penyelesaian perselisihan. 

 

E. Akta Notaris 

1. Pengertian Akta Notaris 

Kata akta berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat, 

sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata 

“acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin 

dan berarti perbuatan-perbuatan
50

. 
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Akta adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk tanda bukti.  Akta adalah 

suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan 

hukum, yaitu berupa tulisan yang ditujuakan untuk pembuktian sesuatu. Akta 

menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai 

sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat 

dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tandatangan 

yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan 

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian
51

. 

Menurut Veegens dkk,  akta merupakan een ondertekend geschrift 

opgemaakt om tot bewijs te dienen yang diterjemahkan sebagai suatu tulisan  yang 

ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud akta, adalah:  

1) Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling)  

2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti 

perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada 

pembuktian sesuatu. 

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal 

yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap 

apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian di 
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mana dibuatnya akta tersebut oleh p ara pihak yang terikat dalam suatu 

perjanjiandi tujukan untuk pembuktian di kemudian hari
52

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia notaris berarti orang yang mendapat 

kuasa dari pemerintah (dalam hal ini kementerian hukum dan HAM) untuk 

mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dsb. 

Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris 

menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang 

sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama 

ketidakbenarannya tersebut tidak dapat dibuktikan. 

Pasal 49 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu perubahan 

tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, 

sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan 

menyisipkan lembar tambahan”.  

Pasal 50 Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: “Jika dalam Akta perlu 

dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian 

rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan 

jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta‟. 

Sementara dengan adanya permintaan pembatalan akta notaris oleh para 

pihak kepada hakim, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sudikno 

Mertokusumo menjelaskan sebagai berikut
53

 : 
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a) Notaris  mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena 

informasi  yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya 

kesalahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris 

karena isi akta itu telah dikonfirmasikan kepada para pihak oleh 

notaris melalui pembacaan akta otentik. Mengingat akan hal ini, 

notaris pada dasarnya hanya mencatatkan apa yang diutarakan oleh 

para penghadap kepadanya dan tidak mempunyai  kewajiban untuk 

menyelidiki kebenaran materiil isinya. Oleh karena itu, akta notaris 

tidak cacat secara yuridis, maka hanya perbuatan hukumnya sajalah 

yang dibatalkan.  

b) Apabila notaris salah dalam menyalin akta yang dibuatnya, maka 

salinan itulah yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat 

pembuktian, karena kekuatan akta otentik berada pada akta aslinya. 

(Pasal 1888 BW);  

c) Apabila akta notaris menjadi persyaratan untuk sahnya suatu 

perbuatan hukum dan tidak terpenuhinya syarat yuridis, maka isi dan 

aktanya menjadi batal (Pasal 1682 BW). Jadi, dalam hal ini baik 

perbuatannya maupun aktanya  menjadi batal.  

Memperhatikan beberapa hal mengenai pembatalan akta notaris 

sebagaimana  telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya 

kedudukan akta notaris sangatlah penting dalam hukum pembuktian di Indonesia. 

Hal itu ditandai dengan pemahaman bahwa akta notaris tidak dengan serta-merta 

bisa dibatalkan oleh sebab akta notaris itu merupakan produk pejabat publik yang 
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merupakan bagian dari lembaga negara dalam arti luas  dan aktanya merupakan 

arsip negara.  

Oleh karena itu, diperlukan alasan-alasan yuridis untuk pembatalannya, 

dalam  arti adanya prosedur hukum yang harus dilalui untuk pembatalannya 

sebagai akibat kedudukan akta itu sebagai akta autentik yang harus dibaca apa 

adanya,  kecuali ada ketentuan lain yang mengatur sebaliknya.  

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan 

alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini 

merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. 

Dari pengertian yang terdapat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata,  maka bentuk 

akta autentik ada dua, yang menentukan sebagai berikut 
54

: 

a. Akta parte atau partijacte 

Akta parte ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan 

pejabat umum (notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta 

itu dibuat. Akta partij merupakan salah satu jenis akta yang dapat 

dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan 

oleh negara untuk melakukan pelayanan di masyarakat.  

Dalam akta ini notaris hanya menuangkan kehendak dan 

kemauan para pihak yang merupakan isi dari akta tersebut. Isi dalam 

akta bukanlah keinginan notaris, tetapi keinginan dari para pihak yang 

tertuang dalam akta tersebut, peran notaris hanyalah memberikan 

otentisitas pada akta tersebut. Notaris dalam membuat akta partij 
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hanya sebagai pihak penengah dan membuat akta berdasarkan 

keinginan dari kedua belah pihak. 

b. Akta pejabat atau Ambtelijke acte/procesverbaal acte/relaas acte 

Akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat 

umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa 

atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri 

dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara dan akta 

risalah. 

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan antara partij 

akta dengan relaas akta adalah sebagai berikut : 

a) Akta parte atau partij akta  

Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh 

para pihak, dengan ketentuan akan  kehilangan otensitasnya atau 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan. Setidak-tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan 

tidak di tandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, 

misalnya salah satu pihak mengalami cidera tangan sehingga tidak 

bisa menandatangani akta. Sebagai gantinya maka menggunakan cap 

jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris 

dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan. 

b) Akta pejabat atau relaas akta 

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir 

menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat 
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pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum 

akan ditandatangani, notaris cukup menerangkan dalam akta. 

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian 

sebaliknya terhadap isi akta. Dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat 

atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut 

palsu. Sedangkan pada partij akta, isi akta dapat digugat tanpa menuduh 

kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. 

Pembuatan akta, baik relaas akta maupun partij akta menjadi dasar utama atau inti 

dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak 

(wilsvorming) dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para 

pihak tidak ada maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. 

Jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh notaris, yang menentukan sebagai 

berikut 
55

: 

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT.), perubahan, dan juga risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

2. Pendirian yayasan; 

3. Pendirian badan-badan usaha lainnya; 

4. Kuasa untuk menjual; 

5. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli; 

6. Keterangan hak waris;  

7. Wasiat; 

8. Pendirian CV termasuk perubahannya; 
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9. Pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan; 

10. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja; 

11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. 

Akta notaris merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang 

mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya 

suatu perjanjian harus dipenuhi. 

Menurut ketentuan Pasal 1867  bahwa “pembuktian dengan tulisan 

dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Dari 

ketentuan pasal diatas akta dibagi menjadi dua, akta autentik dan akta di bawah 

tangan. 

1. Akta Autentik 

Akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-

undang, hal ini mendefenisikan adanya akta autentik diatur oleh 

undang-undang,dan ada pula akta autentik yang formulasi aktanya 

ditentukan undang-undang.  Seperti yang tercantum dalam KUH 

Perdata Pasal 1868 yang berbunyi:  

“Suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. 

 

Kedua akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, akta yang 

dibuat oleh pejabat yang berwenang ini harus sesuai dengan yang ditentukan 

oleh para pihak tentang isi akta tersebut. Ketiga akta autentik dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini para pihak menghadap 

pejabat yang bewenang dan menentukan isi akta tersebut. 



 50 
 

Pasal 165 HIR memuat definisi tentang akta otentik yaitu suatu akta 

yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, 

merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan 

mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di 

dalamnya dan bakan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai 

pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang 

yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. 

Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah notaris, panitera, jurusita, 

pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya. 

Menurut beberapa ahli hukum, di antaranya Wiryono Prodjodikoro 

menyatakan bahwa, Akta Autentik adalah “Surat yang dibuat dengan 

maksud dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang 

berkuasa untuk itu”
56

  

Selanjutnya akta otentik menurut Soepomo  adalah : “surat yang 

dibuat oleh suatu dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai 

wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud menjadikan surat 

tersebut sebagai bukti”
57

 

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

menyebutkan bahwa : “Akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk 

yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang 

pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya” 
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Dikatakan sebagai akta otentik  sebab selain akta itu memuat tanda 

tangan dan digunakan sebagai alat bukti, namun proses pembuatannya juga  

dilakukan dihadapan dan/ atau oleh pejabat publik yang berwenang untuk 

itu  dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dikarenakan 

memuat  keterangan pejabat publik yang sah menurut undang-undang, maka 

setiap orang  harus mengakui dan mempercayai isi akta otentik tersebut 

sebagai benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta 

itu sendiri sampai dapat  dibuktikan sebaliknya. 

Dalam hal ini, bagi pihak-pihak, ahli waris, dan orang-orang yang 

mendapat hak darinya,  akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian 

sempurna (volledig bewijs, complete evidence), tetapi masih dapat 

dilumpuhkan oleh bukti lawan. Namun terhadap pihak ketiga, akta autentik 

mempunyai kekuatan bukti bebas (vrij bewijs, free evidence), artinya, 

penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan mejelis hakim 

Secara embrionik, Pasal 1868 KUH-Perdata merupakan sumber utama 

lahirnya  akta autentik dan secara implisit memuat perintah kepada pembuat 

undang-undang agar membuat suatu undang-undang yang mengatur tentang 

pejabat umum dan bentuk akta autentik 

Hal demikian itu dapat dilihat dari rumusan pasal tersebut yang 

menyebutkan  bahwa akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Bertolak dari pada pasal 

itu, batasan atau unsur yang dimaksud akta otentik berupa: 
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a) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) 

seorang pejabat umum. 

b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang 

c) Pegawai umum (Pejabat Umum) oleh atau dihadapan siapa akta itu 

dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 

Sementara itu, A. Kohar memberikan ciri-ciri untuk disebut sebagai 

akta otentik adalah sebagai berikut
58

:  

a) Akta notaris adalah adalah akta yang dibuat oleh – di hadapan yang 

berwenang  untuk itu. 

b) Adanya kepastian tanggalnya. 

c) Adanya kepastian siapa yang menandatangani (legalitas identitas para 

pihak). 

d) Notaris  telah menasihatkan sebelum akta dibuat mengenai isi akta 

(larangan dan diperkenankan dilakukan). 

e) Apabila ada penyengkalan isi akta, maka penyengkalan itu harus 

dibuktikan. 

f) Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris. 

Selain itu, akta autentik menurut C.A. Kraan mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut
59

:  

a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan 

bukti atau  suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan didalam 
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tulisan dibuat dan  dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.Tulisan 

tersebut turut ditandangani  oleh/atau hanya ditandangani oleh pejabat 

bersangkutan saja; 

b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari 

pejabat  yang berwenang;  

c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan 

tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya 

memuat ketentuan- ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya 

akta suatu tulisan, nama  dan kedudukan/jabatan pejabat yang 

membuatnya c.q. data dimana dapat  diketahui mengenai hal-hal 

tersebut; 

d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan 

pekerjaan  yang mandiri (onafhankelijk-independence) serta tidak 

memihak (onpartijdig-impartial) dalam menjalankan jabatannya; 

e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat 

adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat. 

Autentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat 

oleh dan di hadapan pejabat saja. Di samping itu caranya membuat akta 

otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-

undang. Sutau akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang 

dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, 

tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan 
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sebagai akta di bawah tangan apabiloa ditandatangani oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan batasan pengertian akta autentik sebagaimana tersebut di 

atas,  maka patut untuk dipahami terkait dengan akta yang dibuat dalam 

bentuk yang  ditentukan undang-undang. Adanya istilah undang-undang ini 

memunculkan tafsir yang berbeda dalam melihat produk akta otentik. Dalam 

hal ini, Urip Santoso  menjelaskan bahwa apabila undang-undang itu dalam 

arti formil dipandang sebagai produk hukum berupa undang-undang, maka 

berkonsekuensi kepada pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik 

hanyalah notaris
60

. 

Pemahaman seperti itu juga diilhami oleh Salim HS, dimana ia 

mendefenisikan akta otentik sebagai suatu tanda bukti yang dibuat oleh/atau 

dihadapan pejabat  yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan tata cara 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
61

. 

2. Akta di Bawah Tangan 

Pengertian akta di bawah tangan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 

1874 KUH Perdata menyebutkan:  

“yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang 

ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah 

tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan 

seorang pejabat umum”. 
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Dari penjelasan pasal diatas dapat kita ketahui bahwa akta di bawah 

tangan hanyalah surat yang melibatkan para pihak yang terlibat didalam akta 

tersebut tampa membawa pejabat umum yang berwenang untuk itu. 

Syarat suatu akta disebut akta dibawah tangan harus memenuhi syarat 

formil dan syarat materil. Syarat formil akta di bawah tangan : 

a. Berbentuk tertulis atau tulisan. 

b. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau 

dihadapan pejabat umum yang berwenang 

c. Ditandatangani oleh para pihak 

d. Mencantumkan tanggal dan tempat penanadatanganan 

Inilah syarat formil yang ditentukan oleh Pasal 1874 KUH Perdata, 

Pasal 286 RBG, syarat formil tersebut bersifat komulatif, tidak boleh kurang 

dari itu. 

Mengenai syarat materiil akta di bawah tangan dapat dijelaskan dari 

hal-v   hal sebagai berikut: 

a. Keterangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan berisi 

persetujuan tentang perbuatan (reschts handeling) atau hukum (rechts 

betterkking ). 

b. Sengaja dibuat sebagai alat bukti syarat sahnya akta di bawah tangan, 

pembuat atau para pembuat aktadisengaja sebagai alat bukti untuk 

membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang 

diterangkan dalam akta. 
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2 .     Dasar Hukum atau Kedudukan Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai mana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, kewenangannya terbatas dan 

hanya melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang 

bertransaksi dengan pihak Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Pada 

masa pemerintah Hindia Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat 

akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan 

Burgerlijk Wetboek dan tanah-tanah terdaftar, dimana peralihan haknya harus 

dilakukan dan didaftarkan pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-pejabat 

Balik Nama (overschrijving ambtenaren).  

Namun sejalan  perkembangan zaman, institusi Notaris telah menjadi bagian 

dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, 

institusi Notaris semakin ditegaskan dan dinyatakan bahwa dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak membeda-bedakan satu dengan yang 

lainnya, bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di 

bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada pihak yang tidak mampu. Dalam 

menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus berpedoman pada asas-asas 

hukum yang berlaku, diataranya: 
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a. Asas Kepercayaan 

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang dengan 

demikian harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas 

jabatan Notaris, sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu 

bentuk perwujudan Notaris sebagai jabatan kepercayaan adalah 

Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu 

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang 

diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji 

jabatan yang diucapkannya,  kecuali Undang-Undang menentukan 

lain. Notaris memiliki hak ingkar yang dapat dikatakan sebagai 

kewajiban ingkar karena dimuat sebagai salah satu kewajiban Notaris 

menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.  

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan 

diri Notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah 

mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para 

pihak mampu untu menyimpan semua keterangan atau pernyataan 

para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan 

dalam pembuatan akta. 

b. Asas Kepastian Hukum 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman 

secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala 

tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. 

Notaris berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang akan 
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memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di 

hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku. 

c. Asas Kecermatan 

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan 

didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Notaris meneliti semua 

bukti yang harus diperlihatkan kepadanya dan mendengarkan 

keterangan atau pernyataan para pihak sebagai bahan dasar untuk 

dituangkan dalam akta. 

d. Asas pemberian alasan  

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus 

mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang 

bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan 

kepada para pihak. 

e. Larangan bertindak sewenang-wenang  

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan 

bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta 

Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan tersebut, Notaris 

harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang 

diperlihatkan pada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan 

untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta 

atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan 

hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. 
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f. Asas proporsionalitas  

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak 

menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 

Dalam menjalankan tugas jabatan, Notaris wajib mengutamakan 

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang 

menghadap Notaris. 

g. Asas profesionalitas 

Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan 

dalam peraturan perUndang-Undangan, kecuali ada alasan untuk 

menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya.   

Notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan alat bukti yang sah 

dan berdasarkan keterangan dari para pihak. Para pihak yang ingin dibuatkan akta 

otentik oleh notaris juga harus memberikan alat bukti yang sah yang diakui oleh 

hukum, yaitu alat bukti berupabukti tulisan, kesaksian, persangkaan-

persangkaan,pengakuan dan sumpah.  

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. 

Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau 

tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu 

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan 

pekerjaan tetap. Sebagai pejabat umum, notaris wajib: 

a. berjiwa pancasila; 

b. taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; 



 60 
 

c. berbahasaIndonesia yang baik. 

Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupundi luar 

menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukumyang 

berlaku, dan yang tidak kalah penting juga kode etik notaris. 

3. Wewenang  Notaris 

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang lain. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang 

individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui 

oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk 

mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang 

adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang 

mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarkat. Kewenangan 

atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan 

hukum publik
62

. 

Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan 

adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari 

kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan 

eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan 

orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan 

pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu 
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bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk 

memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.  

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam 

literatur ilmu sosial politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering 

disamakan juga dengan wewenang dan kekuasaan biasanya berbentuk hubungan 

dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah 

(the rule and the ruled). 

Ridwan HR berpendapat overheids bevoegdheid wordt in dit verband 

opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en aldus rechts betrek 

kingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen (kewenangan 

pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan 

hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara 

pemerintahan dengan warga negara)
63

. 

Ateng Syafrudin juga menyajikan pengertian kewenangan, Ia telah 

mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan 

wewenang. Kita harus membedakan kewenangan (outhority, gesag) dengan 

wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh 
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undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (onderdeel) 

tertentu saja dari kewenangan
64

. 

Begitupun halnya pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah 

“bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke 

bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke 

rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah 

oleh subjek hukum publik dalam hukum publik
65

. 

Didalam suatu kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden), Wewenang merupakan pemerintahan, tidak hanya meliputi 

wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi 

wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ateng 

Syaifudin tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan tetapi juga tentang 

wewenang. Unsur-unsur yang tercamtum dalam kewenangan, meliputi
66

:  

1)  Adanya kekuasaan formal; dan  

2)  Kekuasaan diberikan oleh undang-undang. 

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 

Pengertian kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan 
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wewenang (competence). Ada tiga jenis kewenangan dilihat dari cara 

diperolehnya yaitu kewenangan secara atribusi, delegasi, maupun mandat.  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak 

berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh 

Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match” , sedangkan kekuasaan yang 

berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional 

atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami 

sebagai suatukaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan 

bahkan yang diperkuat oleh Negara
67

.  

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan 

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki 

oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: 

1. Hukum;  

2. Kewenangan (wewenang);  

3. Keadilan;  

4. Kejujuran;  

5. Kebijakbestarian; dan  

6. Kebajikan.  
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Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. 

Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan
68

: 

a. With atribution, power is granted to an administratif authority by an 

independent legislative body. The power is initial (originair), which is 

to say that is not derived from a previously existing power. The 

legislative body creates independent and previously non existent 

powers and assigns them to an authority. 

b. Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one 

administratif authority to another, so that the delegate (the body that 

the acquired the power) can exercise power in its own name. 

c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) 

assigns power to the body (mandataris) to make decision or take 

action in its name.  

J.G. Brouwer berpendapat bahwa Kewenangan atribusi merupakan 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau 

lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini 

adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan 

legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan 

sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten
69

.  

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari 

suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator 
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(organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas 

namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan 

tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain 

(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas 

namanya. 

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan 

memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu dalam suatu 

peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang yang 

dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, 

dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang 

diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). 

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan 

wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis 

tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima 

delegasi (delegataris). Sementara pada mandat, peneriman mandat (mandataris) 

hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab 

akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal tersebut 

pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. 

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada 

atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada 

delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan 

secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan 
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hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya 

delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan 

untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian 

tidak diperkenankan adanya delegasi; 

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu  

1. Kewenangan yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang 

bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan 

dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan 

(beschikingen) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan 

yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang 

bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan 

dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau 

peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan 

yang harus diambil
70

. 

2. kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha 

Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau 

sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat 
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dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana 

ditentukan oleh peraturan dasarnya.  

3. kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan 

kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha Negara untuk menentukan 

sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon 

membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan 

kebijakanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan 

bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk 

memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma 

tersamar (verge norm)
71

. 

Setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada 

kewenangan yang sah. Karena tanpa adanya kewenangan yang sah seorang 

pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu 

perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut 

bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan. 

Lembaga notariat adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang timbul 

dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu 

alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di 

antara mereka. Profesi Notaris menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang 

menganut prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
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Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada notaris, terlihat bahwa 

notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut 

pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan 

umum, karena dari inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik 

hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. 

Sehingga tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan 

mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian 

perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta 

tersebut dibuat atas permintaan para pihak.  

Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang No.2 

Tahun 2014 Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam Akta menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan. 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk 

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, 

mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris 

sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik untuk 

kepentingan pembuktian/alat bukti.  
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Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, bahwa notaris berwenang 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

Selain kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris 

juga berwenang dalam hal sebagaimana dicamtumkan pada Pasal 15 ayat (2), 

yaitu:  

a.  Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  

b.  Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus;  

c.  Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan;  

d.  Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;  

e.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;  

f.  Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan.  

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut: 
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a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;  

b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari protokol Notaris;  

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta 

akta;  

d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan 

minuta akta;  

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;  

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain; 

g. Menjilid akta yang dibuatkan dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat 

dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 

satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku;  

h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga;  

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 

waktu pembuatan akta setiap bulan; 
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j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya;  

k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan;  

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik  

m. Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, 

jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;  

n. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 

pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat 

itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; 

o. Menerima magang calon Notaris. 

Beberapa kewajiban Notaris di atas memiliki pengecualian, di antaranya 

Pasal 16 Ayat (1) huruf  B yang mewajibkan Notaris membuat akta dalam bentuk 

minuta akta dan meyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris 

berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. 

Notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut tanpa alasan yang jelas 

karena kewajiban pembuatan dokumen telah diamanatkan Undang-Undang. Hal 

ini sejalan dengan isi dari Pasal 16 Ayat (1) huruf E UUJN sebagaimana telah 

dijabarkan di atas. Penjelasan ayat tersebut secara lengkap menyatakan bahwa 
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“Yang dimaksud denga n “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang 

mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau 

semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak 

mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang 

tidak dibolehkan undang-undang.” Dengan demikian jelas bahwa apabila Notaris 

menolak untuk memberikan jasanya pada pihak yang membutuhkan, maka 

penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki 

alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang 

bersangkutan dapat memahaminya. 

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta 

autentik, termasuk akta autentik yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan 

membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan tersebut tercantum dalam Pasal 

15 ayat (2) huruf f UUJN adalah memberikan kewenangan kepada notaris untuk 

membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 

Terkait dengan kewenangan membuat akta yang berkaitan pertanahan ini 

terjadi kekaburan makna atau juga disebut Vague Norm. Pada ayat (1) dalam 

penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf (f), 

disebutkan “cukup jelas”, artinya harusnya tidak terjadi perbedaan penafsiran 

terkait dengan ketentuan ayat tersebut sehingga dengan serta merta semua hal 

yang berkaitan dengan pertanahan notaris berwenang untuk membuat akta. 

Pembuatan akta otentik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh seorang 

notaris. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa profesi di Indonesia yang berhak 

untuk membuat akta autentik. Adapun pemberian kewengan untuk membuat akta 
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autentik tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta 

autentik yang dibuat selain oleh notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) pada 

kalimat bagian akhirnya mengatakan “ semuanya itu sepanjang pembuatan akta-

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Pasal 15 ayat (1) ini bermaksud untuk 

memperjelas bahwa tidak semua akta autentik itu dibuat oleh notaris. Adapun 

pejabat lain selain Notaris yang dapat membuat akta otentik antara lain Camat, 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Urusan Agama, dan Duta Besar. 

PPAT saat sekarang ini diberikan mandat oleh peraturan perundang-

undangan yang ada untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. 

Ketentuan mengenai jabatan PPAT pada saat ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998) yang telah diubah dengan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.  

Amanat UUPA dalam melaksanakan pendaftaran tanah ini kemudian 

diimplementasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan diundangkannya PP Nomor 24 

Tahun 1997 ini maka PPAT diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas 

dan satuan rumah susun. 

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 berbunyi bahwa PPAT adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas  
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satuan rumah susun.  Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PPAT 

dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 tersebut yaitu untuk membuat akta yang 

berhubungan dengan tanah.  

Sebelum diketahui permasalahan kewenangan membuat akta yang berkaitan 

dengan pertanahan, maka terlebih dahulu dipahami tentang masalah tanah dan hak 

atas tanah. Pengertian tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi seperti 

diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas 

sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran 

panjang dan lebar disebut hak atas tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1994) tanah adalah :  

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali,  

2. Keadaan bumi di suatu tempat,  

3. Permukaan bumi yang diberi batas,  

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, 

napal dan sebagainya).  

Hak atas tanah adalah hak kebendaan atas tanah yang dapat dimiliki oleh 

Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang ditetapkan 

secara khusus oleh pemerintah, dengan mengingat fungsi sosial terhadap hak atas 

tanah, termasuk terhadap hak milik atas tanah. Tanah merupakan salah satu dari 

kebutuhan dasar dari manusia, menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA, tanah sama 

dengan permukaan bumi termasuk juga tubuh bumi dan air dibawahnya dan ruang 

angkasa diatasnya adalah karunia tuhan yang maha esa, diartikan sama dengan 

ruang pada saat mengunakan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
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dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan 

peraturan lain yang lebih tinggi. 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang 

mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaatat atas tanah 

tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah
72

. 

Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang 

haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. 

Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa bahwa tanah tersebut dapat difungsikan 

untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, 

tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan 

peternakan
73

. 

Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan 

serangkaian wewenang, kewajiban dan / atau larangan bagi pemegang haknya 

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, 

wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah 

yang menjadi kriteria atau tolakukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang 

diatur dalam Hukum Tanah
74

. 

Dari beberpa pengertian hak atas tanah di atas, jelaslah bahwa  tanah tidak 

hanya sekedar dimaksudkan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang 

paling atas, tetapi meliputi ruang di atas dan di bawah permukaan bumi dan setiap 

benda yang tumbuh di atas dan /atau yang melekat secara permanen di atas 
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permukaan bumi, termasuk pula yang berkaitan dengan hak-hak atas tanahnya. 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada seseorang yang 

mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah 

tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penguasaan atas tanah. Hak-hak atas 

tanah yang dimaksud diatur dalam Pasal 16 UUPA, yaitu antara lain: 

1. Hak milik.  

2. Hak guna usaha.  

3. Hak guna bangunan.  

4. Hak pakai.  

5. Hak sewa.  

6. Hak membuka tanah.  

7. Hak memungut hasil hutan.  

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

ditetapkan dalam undang - undang serta hak - hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yaitu : 

a. Hak gadai.  

b. Hak usaha bagi hasil.  

c. Hak menumpang.  

d. Hak sewa tanah pertanian.  

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang 

hak yang lama kepada pemegang hak yamg baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak 

atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak 

atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya 
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melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas 

tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual 

beli. 

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak 

terdiri atas dua bagian, yaitu
75

: 

1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian 

jualbeli atau pertukaran. 

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

pentingadalah pemindahan atau pengalihannama dalam hal jual beli 

bendatidakbergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya 

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepadaorang 

lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang 

dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain 

(dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat 

danperbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik
76

. 

Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah, maka dikenal juga beberapa 

macam peralihan hak atas tanah yaitu sebagai berikut: 

1. Jual beli tanah menurut Hukum Adat,  adalah suatu perbuatan 

pemindahanhak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti 

perbuatanpemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, 

yangberperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan 

sahnyaperbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut 
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diketahuioleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak 

danpembayaran harganya dilakukan secara serentak. 

2. Jual beli tanah menurut UUPA, dalam UUPA istilah jual beli hanya 

disebutkan dalam  Pasal 26 UUPA, yaitu yang menyangkut jual beli hak 

milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya, tidak ada kata 

yangmenyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian 

dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk 

memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, 

tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya 

disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum 

pemindahan hak atas tanah karena jual beli. 

3. Penghibahan tanah, hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada 

orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara 

sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan 

pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang 

berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si 

pewasiatmeninggal dunia. 

4. Pewarisan tanah, perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena 

pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. 

Pewarisan dapatterjadi karena ketentuan undang-undang atau pun karena 

wasiat dari orang yang mewasiatkan
77

. 
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Terkait dengan proses peralihan hak atas tanah sebagaimana disebutkan di 

atas, maka diperlukan suatu akta dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut, 

yaitu akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam kamus umum bahasa 

Indonesia makna dari kata “berkaitan” adalah saling mengait; bersangkutan (yang 

satu dengan yang lain).  Jika dilihat UUJN terutama pada Pasal 15 ayat (2) huruf f, 

maka notaris di sini berhak untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan 

pertanahan terhadap hak atas tanah seperti jual beli, tukar menukar, hibah, 

pembagian hak bersama dan seterusnya yang berkaitan dengan pertanahan.  

Menurut Irawan Soerodjo, kalau bertitik tolak dari pengertian notaris 

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, maka akta-akta 

tanah yang juga merupakan akta autentik jika ditinjau dari pengertian akta 

autentik Pasal 1816 KUHPerdata, maka kewenangan pembuatan akta-akta 

tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan dihadapan notaris, dalam hal ini notaris 

juga dapat merupakan pejabat umum yang yang dapat ditunjuk khusus oleh 

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pejabat umum 

yang berwenang mengkonstatir suatu perjanjian dengan objek tanah ke dalam 

suatu akta notariil, dengan tujuan untuk menghindari adanya spesialisasi dalam 

fungsi dan tugas notaris sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 1 UUJN
78

. 

Pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan sampai saat ini 

masih menjadi tugas dari PPAT yakni membuat akta sebagai bukti telah 

                                                             
78

 Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arloka, Surabaya. Hal 

22. 
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dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun sebagai dasar bagi proses peralihan hak atas tanah. 

Dari sisi teori kepastian hukum, pengertian kewenangan notaris dalam 

membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ini menjadi kabur karena 

pelaksanaannya terdapat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan yang tidak 

dapat atau pejabat yang ditugaskan untuk membuatnya tidaklah berwenang. 

Sebagai contoh akta mana PPAT tidak berwenang membuatnya adalah akta yang 

berkaitan dengan pertanahan yaitu antara lain akta pengoperan hak, akta 

pengikatan hibah, akta pelepasan hak atau jual beli rumah dan pengoperan hak. 

Apabila sudah terdapat kesepakatan mengenai proses peralihan hak atas 

tanah antara pihak yang terkait yaitu penyerah dan penerima hak atas tanah, 

selanjutnya para pihak datang ke kantor notaris yang letak tanahnya dalam 

wilayah kewenangan kerjanya untuk membuat akta pengikatan peralihan hak atas 

tanah. Di daerah tertentu di Indonesia kebanyakan orang yang akan membuat 

bukti peralihan hak atas tanah datang ke kantor notaris untuk dibuatkan bukti 

dalam proses peralihan hak atas tanah.  

Pertanyaannya siapakah yang berwenang membuat akta yang berkaitan 

dengan pertanahan? apakah notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh UUJN 

atau PPAT yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2016, di sinilah terdapat 

kekaburan makna (Vague Norm), apakah notaris dapat membuat akta tersebut 

dalam arti luas meliputi kewenangan yang dimiliki oleh PPAT atau dalam arti 

yang lebih sempit yaitu notaris dapat membuat akta yang berkaitan dengan 

pertanahan,  tetapi selain yang menjadi kewenangan PPAT. 
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Dalam penelitian ini penulis membatasi kewenangan dari kedua pejabat 

umum yang berwenang membuat akta autentik di bidang pertanahan tersebut yaitu 

akta pertanahan yang dibuat oleh PPAT adalah akta pertanahan yang dapat 

menyebabkan peralihan hak atas tanah. Sedangkan, akta pertanahan yang dibuat 

oleh notaris adalah akta pertanahan yang hanya dapat mengikat secara hukum dari 

perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak dalam proses peralihan 

hak atas tanah, dan juga akta yang dibuat oleh notaris tidak menyebabkan 

peralihan hak atas tanah.  

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan 

syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka 

perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu 

atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman 

untuk dibatalkan oleh para pihakyang berkepentingan dari orang tua, wali atau 

pengampu. 

Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan 

dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku 

dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal 

demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian 

perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. 

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat 

subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam 

badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan berdasarkan Pasal 

1338 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut mengenai kebebasan 
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berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak 

mengenai perjanjian yang dibuatnya. 

Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap 

notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta 

tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, 

maka akta tersebut batal demi hukum. 

Akta notaris sebagai alat bukti  supaya mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna, maka seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta 

dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak 

dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan 

dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai 

pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. 

 

F. Kerangka Pikir  

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar 

konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar kerangka teori, dengan 

meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. 

Kerangka pikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang diangkat. Atau, bisa diartikan sebagai mengalirkan 

jalan pikiran menurut kerangka logis (construct logic) atau kerangka konseptual 

yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan 

kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat  hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang relevan. 
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Adapun kerangka pikir dari penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS WEWENANG NOTARIS DALAM 

PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN 
JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA 

MAKASSAR 

 
- UU Nomor  5  Tahun 1960  tentang UUPA 
- UU Nomor  2 Tahun 2014  tentang  Jabatan Notaris 
- PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT 

 

wewenang Notaris dalam pembuatan akta 

pengikatan jual beli hak milik atas tanah 

1. Pelayanan Publik bidang Hukum 

2. Memberikan Jaminan kepastian hukum 

3. Menandatangani Akta 

4. Membuat Berita Acara  

Perlindungan hukum terhadap para pihak yang 

terikat dalam perjanjian pengikatan jual beli 

hak milik atas tanah 

1. Kesepakatan para pihak 

2. Pembuktian 

  

Terwujudnya  Kepastian Hukum 
Kepemilikan Tanah 
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G. Definisi Operasional Variabel 

1. Notaris adalah adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat 

Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 

akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

Undang-undang. 

2. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak 

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

3. Wewenang notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan 

supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan 

dan kutipanakta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu 

tidak ditugaskan ataudikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan olehundang-undang. 
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4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

5. Jaminan kepastian hukum adalah penyerahan sesuatu sebagai 

keyakinan dengan kebenaran yang tepat, dapat diukur, tidak 

terpengaruh oleh sesuatu apapun dan tidak terikat oleh ruang dan 

waktu dengan peratuan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat 

dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. 

6. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk 

dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang 

membuatnya 

7. Berita acara adalah bukti legal yang berisi pengesahan dan pernyataan 

dalam suatu acara, peristiwa, serah terima, insiden, transaksi atau jual 

beli. 

8. Kesepakatan para pihak adalah persesuaian kehendak yang bebas 

antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam 

perjanjian. 

9. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan atau memperlihatkan 

bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan 

menyaksikan dan meyakinkan. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian adalah dalam wilayah hukum Kota Makassar 

dengan fokus pada  2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tamalate, 

Kecamatan Panakkukang dengan pertimbangan bahwa kedua kecamatan 

tersebut mayoritas terjadi banyak perjanjian jual beli tanah yang bermasalah. 

 

B. Tipe/Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang 

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut 

pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau 

dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak 

mengetahui wewenang Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian 

peningkatan jual beli hak milik atas tanah di Kota Makassar. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data 

primer dan data sekunder.  
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1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan 

wawancara dengan informan yang dipilih  

2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku 

sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder 

penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan 

kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan 

sebagainya. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena 

dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan 

sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik 

pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah : 

1. Wawancara Langsung 

         Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan 

masalah penelitian kepada informan, yaitu: 

a. Notaris di Kota Makassar 3 orang 

b. Camat   3 orang . 

 

 



 88 
 

2. Studi Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud 

sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar 

berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan 

foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk 

memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang 

wewenang Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian peningkatan jual 

beli hak milik atas tanah di Kota Makassar. 

3. Kuesioner 

Teknik ini, di mana  peneliti membuat pertanyaan secara tertulis 

kepada responden yang dipilih sebanyak 50 orang. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah 

diperoleh. Setelah data dari lapangan tekumpul dengan metode 

pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan 

mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisisis 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan rumus: 

 

             F 

                                               P =   ------------------------ x 100 %   

  N  
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Keterangan: 

P  =   adalah persentase  

F  =   Frekuensi Jumlah responden 

N  =   Jumlah responden 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Hak 

Milik Atas Tanah di Kota Makassar 

Wewenang Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Hak Milik Atas Tanah yang dilakukan oleh Notaris yaitu bahwa Notaris 

berwenang untuk membuat akta pengikatan jual beli dengan ketentuan bahwa 

semua persyaratan dalam pembuatan akta terpenuhi dengan lengkap baik dari 

aspek prosedur pembuatan maupun substansi akta sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Hasil wawancara Dra Siti Hasnati, SH, Selaku Notaris dan PPAT 

menyatakan;  

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah merupakan 

tanda bukti pengikatan perjanjian jual beli tanah antara para pihak, guna 

memberikan perlindungan hukum dan menjaga kepentingan para pihak yang 

akan melakukan transaksi jual beli tanah atau tanah dan bangunan yang 

belum memenuhi syarat untuk dibuatkannya Akta Jual Beli maka 

dibuatkanlah Perjanjian pengikatan untuk Jual Beli sesuai dengan 

kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Setelah seluruh syarat formil 

dan materil terpenuhi, barulah PPAT membuat perpindahan hak 

kepemilikan tanah dengan membuat Akta Jual Beli yang akan dijadikan 

dasar untuk mengajukan pengalihan kepemilikan tanah kepada instansi yang 

berwenang, yakni Badan Pertanahan Nasional/Kementerian ATR BPN
79

. 

 

Kewenangan pembuatan akta PPAT diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP-

PJPPAT disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberikan 

kewenagan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu 
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 Siti Hasnati, wawancara  Notaris dan PPAT, hari selasa tanggal 10 November 2020 jam 

13.00 Wita. 
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mengenai ha katas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang 

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

Notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta 

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain di antaranya 

PPAT, Pejabat Lelang atau Kantor Catatan Sipil dan Kewenangan lainnya selain 

membuat akta autentik. Sedangkan PPAT berwenang membuat akta terbatas 

(limitatife) pada delapan akta sebagaimana yang telah disebut diatas dan 

kewenangan PPAT yang tidak meranggap sebagai Notaris diberi wewenang untuk 

dapat melakukan pengesahan kecocokan fotocopi. Kesamaan Antara Notaris dan 

PPAT adalah bahwa akta-akta yang dibuat mereka adalah akta autentik. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka diterbitkan Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. Kemudian Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1997 

tersebut menyebutkan bahwa Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-kata otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik 

satuan rumah susun. 

Mengingat tugas dari pemangku  jabatan PPAT tersebut, tentunya dalam 

penyelenggaraan jabatan PPAT itu tidak menutup kemungkinan terjadinya     

kekosongan PPAT di suatu kabupaten/kota  sebagai akibat luasnya wilayah 

teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk menyikapi  kondisi  

tersebut, para perumus ketentuan mengenai PPAT mengadakan dan/atau 
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menunjuk pejabat lainnya   untuk mengemban   jabatan PPAT. Pejabat lain yang 

diberikan kewenangan untuk mengemban jabatan PPAT  adalah Camat atau 

Kepala Desa, yang setelah mengangkat sumpah jabatan akan didaulat sebagai 

PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah 

sebagaimana telah diubah dengan PP Nompr 24 Tahun 2016.  

Kendati demikian,  kewenangan  PPAT untuk membuat   akta   otentik 

menyangkut perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah dan Hak Milik 

Atas Satuan  Rumah Susun masih menemui keragu-raguan. Hal ini terjadi sebagai 

akibat suatu akta otentik itu haruslah  telah memenuhi   unsur  Pasal  1868 KUH-

Perdata,    yang   berbunyi bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 

bentuk  yang ditentukan  undang-undang  oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk  itu  ditempat  akta itu  dibuat.  Melalui defenisi   akta  otentik 

dalam pasal  tersebut, dapat diperoleh  unsur-unsur  pasal yang harus dipenuhi 

untuk dikatakan sebagai akta otentik itu berupa: 

a. bentuk akta   ditentukan   oleh  undang- undang; 

b. akta dibuat  oleh atau dihadapan  pejabat umum; 

c. akta itu dibuat ditempat  dimana akta itu dibuat. 

Memperhatikan    unsur-unsur   dari   Pasal 1868 KUH-Perdata  itu, dapat 

dipahami bahwa akta otentik yang dibuat oleh PPAT itu tidaklah memenuhi  

unsur pasal tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh landasan hukum kewenangan 

pembuatan akta otentik oleh PPAT  itu diatur dalam  Peraturan  Pemerintah, 

sementara untuk dikatakan sebagai akta otentik haruslah bentuk akta itu berada 
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dibawah payung sebuah undang-undang.  Bahkan  Habib  Adji dengan tegas   

menyatakan   bahwa akta   PPAT  itu bukan sebagai akta otentik  melainkan 

sebagai perjanjian biasa setingkat dengan akta dibawah tangan.
80

   Hal demikian  

itu  juga  didasari dan sejalan dengan hierarki peraturan perundang- undangan, 

bahwa Peraturan Pemerintah itu berada dibawah undang-undang  dan kekuatan 

hukum  keberlakuannya  pun juga ditentukan berdasarkan urutan hierarki 

peraturan perundang-undangan tersebut (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan). 

Terlepas dari perdebatan mengenai akta PPAT sebagai  akta  otentik,   

umumnya  akta PPAT itu  juga diakui sebagai akta otentik. Diakuinya  akta  

PPAT sebagai akta  otentik telah mengakibatkan   akta   PPAT  tersebut 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna    dan  mengikat. Lilik 

Mulyadi menjelaskan bahwa pengertian “sempurna” itu dikarenakan akta tersebut 

cukup membuktikan tentang peristiwa    atau    hak.  Konkretnya, sebagai bukti 

sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan   penambahan   alat   bukti lagi.    

Sedangkan “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut 

harus dipercaya  hakim,  yakni harus dianggap sebagai benar selama 

ketidakbenaran  tersebut tidak dibuktikan   sebaliknya.  Dengan sebab demikian, 

PPAT  sebagai    pejabat umum merupakan    seseorang    yang   diangkat dan 

diberhentikan oleh    Pemerintah setelah memenuhi persyaratan tertentu yang 

ditetapkan oleh peraturan  perundang-undangan   untuk menduduki   jabatan  

                                                             
80

 Lilik Mulyadi, Seraut  Wajah  Putusan  Hakim dalam Hukum Acara  Perdata Indonesia, Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 94. 
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tertentu  dan diberikan kewenangan memberikan pelayanan umum kepada 

masyarakat yang melakukan perbuatan hukum  tertentu  mengenai  Hak Atas 

Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
81

 

Kewenangan untuk membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 

perbuatan hukum tertentu mengenai  Hak Atas Tanah  atau Hak Milik Atas Satuan  

Rumah  Susun  itu  adalah  akan dijadikan dasar untuk pendaftaran perubahan data 

pendaftaran   tanah yang   diakibatkan oleh perbuatan  hukum  itu. Dalam hal ini, 

perbuatan hukum yang dimaksudkan itu adalah berhubungan dengan 

- jual beli;  

- tukar menukar;  

- hibah;  

- pemasukan    ke  dalam perusahaan (inbreng);  

- pembagian hak bersama;  

- pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak  Milik;  

- pemberian   Hak  Tanggungan; dan  

- Pemberian  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan. 

Dalam melaksanakan kewenangannya itu, Peraturan Pemerintah Nomor 

Nomor 24 Tahun 2016 telah menggolongkan pemangku jabatan PPAT ke dalam 3  

(tiga) golongan,   yakni: 

1. PPAT sebagai pejabat umum,  yakni pengangkatan  PPAT dilaksanakan  

apabila telah memenuhi segala persyaratan yuridis- formal sebagaimana  

dimaksud  dalam segala peraturan perudang-undangan yang berlaku.  
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 Urip Santoso,  Pejabat Pembuat Akta  Tanah; Perspektif Regulasi,  Wewenang dan Sifat Akta,  
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2. PPAT sebagai pejabat pemerintah, yakni pejabat yang memangku  

jabatan PPAT yang berlatar belakang dari pejabat pemerintah yang  

ditunjuk  oleh Menteri  dengan  wilayah kerja meliputi wilayah kerjanya 

sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukananya dan  

tentunya tanpa perlu memenuhi persyaratan formil  sebagaimana 

dimaksudkan sebelumnya;   

3. PPAT sebagai  pejabat badan, yakni pejabat yang ditunjuk karena 

jabatannya untuk  melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta 

PPAT tertentu  khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas 

pemerintah tertentu. Memperhatikan golongan dari PPAT  tersebut, 

maka perlu dicermati lagi terkait dengan PPAT yang dijabat oleh pejabat 

pemerintah. PPAT jenis ini merupakan pejabat yang ditunjuk  oleh 

karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT melalui pembuatan 

akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.  

Menurut Salim HS, munculnya daerah- daerah  yang  belum  cukup  PPAT 

itu  adalah dikarenakan oleh pemilihan wilayah kerja yang paling banyak 

dimohonkan,  baik calon  PPAT maupun perpindahan PPAT  yang lama adalah di 

wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah yang berada di pedesaan adalah 

sangat sedikit yang mengajukan permohonan  penempatan kerja,  sehingga  

menyebabkan  di wilayah  ini menjadi belum cukup terdapat PPAT. Dengan 

alasan itu, di daerah pedesaaan tersebut perlu diangkat PPAT Sementara(camat).  

Pada awalnya,  peralihan   Hak Atas Tanah merupakan   tugas  dari  Notaris, 

namun kewenangan itu dialihkan kepada PPAT sebagai  wujud politik   reformasi   
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agraria  yang tidak mengenal  lagi dualisme kepemilikan  Hak Atas Tanah,  di 

mana  dulunya  Notaris  hanya menginventarisasi peralihan kepemilikan hak barat 

saja. Namun, sebagai akibat tidak dikenal lagi penggolongan penduduk 

sebagaimana dikenal pada era Hindia-Belanda layaknya diatur dalam Indische 

Staatsregeling  (IS),  tentunya notaris wajib menyelenggarakan pelayanan hukum  

atas pembuatan akta otentik kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi 

ras, etnis, suku dan agama. Dengan sebab itu, seharusnya  menyangkut   peralihan   

Hak Atas Tanah itu dikembalikan lagi kepada Notaris. Alasannya, bidang 

peralihan Hak Atas Tanah itu juga merupakan  bagian dari pekerjaan  Notaris. Di 

samping itu, sekarang ini juga tidak dikenal lagi hak barat dan hak adat yang dapat 

membatasi gerak Notaris dalam membuat akta otentik. Jika hal ini diakomodasi, 

tentunya masalah legitimasi akta  PPAT sebagai  akta  otentik   akan  dapat diatasi  

dan menyangkut  segala persoalan  legal validity of transaction  dan authenticate  

contract dalam ranah hukum perdata akan berada pada satu pintu yang dikelola 

oleh lembaga Notaris. 

Peraturan Menteri  Agraria  Nomor 10  Tahun 1961 juga  menyebutkan   

bahwa yang  dapat diangkat  sebagai  pejabat  PPAT itu   termasuk   Notaris. 

Namun pada awal kemerdekaan, jabatan Notaris itu masih dijabat oleh para  

pejabat   yang  berasal  dari  zaman Pemerintahan  Belanda  dan banyak  Notaris 

yang  berkewarganegaraan  Belanda pulang kembali ke negara asalnya, sementara 

notaris- notaris yang ada di Indonesia  pada waktu itu sangat sedikit,  sehingga 

pemangku jabatan Notaris pun terjadi kekosongan  pejabat  yang memangku 

jabatan Notaris. Melalui alasan itu, diambillah kebijakan untuk menunjuk pejabat 
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PPAT kepada pegawai-pegawai  atau  bekas pegawai  di lingkungan  Departemen   

Agraria dan pegawai-pegawai pamong praja. Dalam hal ini, tentunya  Camat  juga 

termasuk ke dalam pegawai-pegawai yang dimaksudkan itu. 

Selanjutnya  seiring dengan  perkembangan hukum, konsep Camat sebagai 

PPAT, sekarang ini telah digeser politik hukumnya   menjadi   “di daerah   yang 

belum cukup terdapat PPAT”,  di mana kontruksi pada awalnya menegaskan 

bahwa “untuk setiap Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu, diangkat  

seorang  penjabat  pembuat  akta tanah”. Pergeseran itu dapat dibenarkan karena 

pada awalnya menganut prinsip setiap kecamatan itu ada satu PPAT  (Camat)  

oleh karena terjadi kekurangan PPAT, kemudian beralih ke daerah- daerah atau 

tempat-tempat yang belum terdapat PPAT oleh karena terjadi kekosongan  PPAT. 

Dengan   kata  lain, tidak ada  lagi  sentralisasi PPAT pada  setiap  kecamatan,  

namun  hanya pada daerah pedalaman atau kecamatan terjauh saja  yang  

ditempatkan   PPAT Sementara. Namun harus disadari pula bahwa pengangkatan 

Camat sebagai    PPAT  Sementara    tidaklah relevan lagi sebagai akibat dapat 

menimbulkan pertentangan  norma.  Sekarang ini, sudah jelas dikontruksikan  

bahwa  PPAT itu  merupakan pemangku jabatan umum sehingga PPAT  dapat 

disebut sebagai pejabat umum dan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pajabat 

pemerintah.  

Camat sebagai PPAT Sementara adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam 

reformasi agraria di Indonesia, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, seiring 

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan lahan pertanahan untuk 

kepentingan ekonomis, telah memacu pelayanan pendaftaran atas tanah yang 
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dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat semakin besar dimana dalam 

pendaftaran  tanah  tersebut  diselenggarakan  oleh  Badan   Pertanahan  Nasional, 

yang dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu, mengenai pendaftaran tanah. Pejabat lain dalam hal 

ini dimaksud adalah Camat sebagai PPAT Sementara.  

Wawancara H.Sikki, SH sebagai Staf PPAT dikantor Kecamatan Tamalate  

menyatakan; 

Kewenangan PPAT Kecamatan hanya melakukan Akta Jual Beli Hak Milik 

dari suatu perjanjian Pengikatan Jual Beli setelah pelunasan PPAT 

Kecamatan sama halnya tugas kewenangan jabatan dari Notaris yaitu 

membuat akta otentik Sedangkan PPAT Kecamatan sifatnya hanya 

sementara dan bekerja hanya di wilayah tersebut.
82

 

 

Hal ini berarti bahwa eksistensi Camat sebagai PPAT Sementara sangat 

terbatas karena batasan kewenangan yang dimiliki oleh camat sebagai PPAT 

sementara. Selain itu, kemajuan teknologi dan akses informasi yang semakin 

mudah didapatkan menyebabkan masyarakat semakin melek hukum dan memilih 

menggunakan jasa Notaris/PPAT  untuk pendaftaran kepemilikan tanah. 

 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Akta Notaris Dalam Perjanjian Jual 

Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar. 

Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli merupakan suatu perjanjian yang 

tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi guna memberikan perlindungan hukum 

bagi para pihak dan menjaga kepentingan para pihak yang akan melakukan 

transaksi jual beli tanah atau tanah dan bangunan yang belum memenuhi syarat 
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untuk dibuatkannya Akta Jual Beli maka berdasarkan Hukum Perjanjian dalam 

perkembangan yang dasarnya adalah Hukum Perjanjian yang baginya berlaku 

ketentuan hukum perikatan, dibuatkanlah Perjanjian pengikatan untuk Jual Beli. 

Mengenai hal itu diperkuat oleh ketentuan dalam KUHPerdata yang 

memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat bahwa yang menentukan 

suatu perjanjian sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak. 

Perjanjian pengikatan untuk Jual Beli menganut system terbuka 

sebagaimana hukum perjanjian pada umumnya. Sistem terbuka dapat diartikan 

bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apa saja meskipun Undang-

Undang tidak mengaturnya system terbuka ini beriring disebut sebagai “asas 

kebebasan berkontrak”. 

Meskipin suatu perjanjian berasaskan berkontrak tetapi didalam membuat 

suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum sisi positif dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini adalah 

akan melahirkan perjanjian-perjanjian baik dimana perjanjian yang dimaksud 

tidak diatur dalam undang-undang tetapi sebenarnya dibutuhkan diantaranya ada 

lahirnya perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli atas tanah atau tanah dan bangunan 

sebagai suatu solusi untuk menjaga kepentingan para pihak.  

Jual beli yang dimaksud adalah didalam Pasal 26 Undang-undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bahwa tujuan untuk memindahkan hak dalam jual 

beli tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk itu. 

Sehingga nanti secara yuridis telah benar-benar terjadi adanya peralihan hak 
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dengan pembuktian Akta Jual Beli serta sertifikat ha katas tanah yang telah 

dibalik nama ke atas nama pembeli. 

Perjanjian pengikatan untuk Jual Beli dapat dikatakan adalah sebagai 

instrument yang dapat memberikan kekuatan hukum bagi para pihak yang akan 

melaksanakan suatu transaksi jual beli dengan syarat klausula yang terdapat dalam 

perjanjian untuk Jual Beli disetujui dan disepakati oleh para pihak dan apa yang 

dianggap sebagai klausula dari Perjanjian untuk Jual Beli tidak bertentangan 

dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta ditandatangani 

oleh para pihak dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu seorang 

Notaris sehingga kemudian perjanjian itu akan disahkan oleh Notaris sebagai Akta 

Otentik. 

Kepercayaan juga merupakan salah satu kunci dibuatkannya Perjanjian 

pengikatan untuk Jual beli karena apabila tidak ada rasa saling percaya diantara 

para pihak maka perjanjian yang diinginkan itu tidak akan pernah terealisasi. 

Misalnya dalam hal kedudukan seseorang dalam transaksi jual beli adalah sebagai 

penjual, ia tidak mau menyerahkan sertifikat ha katas tanahnya kepada pembeli 

melalui kantor Notaris karena adanya rasa tidak percaya akan itikad baik dari 

pembeli sedangkan untuk dibuatnya Perjanjian Pengikatan untuk jual beli 

diisyaratkan sertifikat hak atas tanah harus dicek terlebih dahulu ke Kantor 

Pertaanahan sehingga adanya hal tersebut pembuatan perjanjian akan menjadi 

terhambat. 

Pihak pembeli adanya rasa tidak percaya ini dalam hal pembayaran atas 

transakasi jual beli tanah atau tanah dan bangunan dimana calon pembeli tidak 
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mau menyerhkan sebagaian uang atau keseluruhan uang yang menjadi nilai dari 

objek jual beli dikarenakan masih ada kekhawatiran tentang keabsahan sertifikat 

ha katas tanah yang bersangkutan sehingga dalam hal ini transaksi jual beli yang 

direncanakan akan terancam batal jadi kepercayaan juga merupakan hal yang 

utama didalam pembuatan suatu perjanjian. 

Perjanjian pengikatan untuk Jual beli yang dibuat dihadapkan seorang 

Notaris merupakan akta tambahan yang dibuatkan dalam hal adanya peristiwa-

peristiwa khusus yang mengakibatkan tidak dimungkinkan untuk transaksi jual 

beli yang dilakukan dengan dibuatkannya Akta Jual Beli tetapi dengan alasan 

perjanjian itu dibuat secara sah oleh para pihak maka perjanjian itu akan berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan akan mengikat para pihak sampai terpenuhinya prestasi yang 

menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut. Akan mempunyai 

akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dan 

berkaitan dengan hal ini, maka perjanjian yang dibuat dengan mendapatkan 

persetujuan para pihak ini akan mengikat mereka secara hukum serta dapat 

dikatakan sebagai suatu intrumen yang dapat memberikan kepastian hukum dan 

perlinduingan hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Perjanjian pengikatan untuk Jual Beli ini belum memindahkan hak 

melainkan hanya merupakan suatu hubungan timbal balik yang memberikan hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam pemenuhan suatu prestasi. 
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Perjanjian pengikatan untuk jual beli ini hanya merupakan suatu perjanjian 

Antara para pihak yang membuatnya sehingga hak dan kewajiban yang 

dibebankan kepada masing-masing pihak akan dapat dijalankan sebagaimana 

mestinya karena didalam perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli diatur mengenai 

sanksi-sanksi yang dapat diterima para pihak apabila pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. 

Perlindungan hukum lainnya yang dapat diberikan oleh perjanjian 

Pengikatan untuk Jual Beli sehubungan dengan perbuatan hukum peralihan ha 

katas tanah adalah apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian yang terdapat 

didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perjanjian 

Pengikatan untuk Jual Beli tidak dapat terlepas dari syarat sahnya penjanjian itu 

dan dapat dikatakan sebagai salah satu intrumen hukum yang dapat memberikan 

perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi dan membuat perjanjian. 

Sebagai suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan, perjanjian pengikatan 

untuk Jual Beli akan memberikan perlindungan hukum yang sama besarnya 

Antara pihak penjual sebagai pemilik tanah atau tanah dan bangunan serta pihak 

pembeli selaku pemilik uang yang akan membayar harga atas transaksi jual beli 

yang akan dilakukan. 

Berbeda dengan perjanjian yang dibuat secara baku, Karena perjanjian baku 

ini sering mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak seimbang Antara para 

pihak dan biasanya perlindungan Hukum yang diterima oleh pihak yang membuat 

perjanjian yaitu kreditu akan lebih besar dibandingkan dengan perlindungan 

hukum yang akan diterima oleh seorang debitur. 
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Mengenai wanprestasi ini berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat melakukan 

Perdata pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat melakukan 

penuntutan berupa: 

1. Pemenuhan Perjanjian; 

2. Pemenuhan Perjanjian dengan ganti kerugian; 

3. Ganti kerugian; 

4. Pembatalan Perjanjian; 

5. Pembatalan Perjanjian dengan ganti kerugian dan bunga. 

Sedangkan menurut Subekti yang dapat dituntut dari seorang debitur lalai 

adalah
83

 : 

1. Pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat; 

2. Meminta ganti rugi; 

3. Pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi; 

4. Pembatalan perjanjian (pada perjanjian timbal balik) disertai dengan 

ganti rugi dan hak ini diberikan oleh Pasal 1266 KUHPerdata. 

a. Tanggapan Responden dari Masyarakat Mengenai Wewenang Notaris 

dan PPAT Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar. 

Penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan dengan membagikan 

beberapa kuisioner kepada masyarakat sebanyak 50 orang kepada masyarakat 

secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini : 
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Table 1 

Pendapat Responden Mengenai Wewenang Notaris dan PPAT Di 

Tengah Masyarakat 

 

Tanggapan Responde Frekuensi Presentase 

Ya 15 38% 

Tidak 35 62% 

Jumlah 50 100% 

 

Berdasarkan uraian data diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang berpendapat bahwa mengenai wewenang Notaris dan PPAT di Tengah 

Masyarakat Sebanyak 50 responden, kemudian yang berpendapat bahwa yang 

menyatakan (YA) 15(38%) mengetahui tentang bagaimana wewenang Notaris dan 

PPAT adalah notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik 

dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat berpedoman kepada 

ketentuan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan 

Notaris dan yang menyatakan (TIDAK) 35(62%) sebagai bagian dari yang tidak 

mengetahui apa itu Notaris dan PPAT dan wewenangnya karena dimana 

masyarakat sebahagian awam dengan hukum dan keberadaan Notaris merupakan 

akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang bentuknya di tentukan oleh 

Undang-Undang dengan dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada 

Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris 

Nomor 30 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 117) jo Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 03) tentang perubahan atas UU Nomor 30 
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Tahun 2004 maka notaris mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan 

jabatannya dalam suatu pembuatan akta dan perjanjian masyarakat antusias karena 

lebih erat dalam kekuatan hukum agar tidak timbul permasalahan hukum dalam 

setiap penjual tanah atau tanah wasiat dan jumlah responden yang berpendapat 

adapun jumlah total keseluruhan tanggapan Responden sebanyak 50 dan 

Presentase 100%. 

Hasil wawancara Dra Siti Hasnati, SH, Selaku Notaris dan PPAT 

menyatakan;  

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah merupakan 

tanda bukti pengikatan perjanjian jual beli tanah antara para pihak guna 

memberikan perlindungan hukum dan menjaga kepentingan para pihak yang 

akan melakukan transaksi jual beli tanah atau tanah dan bangunan yang 

belum memenuhi syarat untuk dibuatkannya Akta Jual Beli maka 

dibuatkanlah Perjanjian pengikatan untuk Jual Beli sesuai dengan 

kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Setelah seluruh syarat formil 

dan materil terpenuhi, barulah PPAT membuat perpindahan hak 

kepemilikan tanah dengan membuat Akta Jual Beli yang akan dijadikan 

dasar untuk mengajukan pengalihan kepemilikan tanah kepada instansi yang 

berwenang, yakni Badan Pertanahan Nasional/Kementerian ATR BPN. 

 

 PPJB dibuat untuk digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi 

perselisihan antara para pihak lain dimana Akta adalah tulisan yang dibuat secara 

khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan 

akurat. Dimana peran Notaris dalam membantu masyarakat umumnya untuk 

membuat akta yang memiliki kekuatan hukum. 

Bahwa masyarakat kurang paham dimana perbedaan notaris dan PPAT 

ataupun PPATS serta wewenang notaris, dimana masyarakat juga tau bahwa 

pelanggaran terhadap kode etik notaris dapat dilihat dalam kasus ada terlapor 

seorang notaris dilaporkan salah satu pihak pengguna jasa notaris atas pembuatan 
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akta kuasa menjual, akte jual beli tanah. Dimana para pihak yang dirugikan 

kemudian melaporkan kasus ini ke Majelis Kehormatan Notaris bahwa notaris 

tidak bertindak jujur, seksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak 

yang terkait dalam perbuatan hukum selain itu membuat salinan akta yang tidak 

sesuai dengan minuta akta, notaris tidak membacakan akta dihadapan para 

penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikir 2 (dua) orang saksi dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap perbuatan notaris. 

Telah mengakibatkan kurugian orang lain berupa peralihan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, dimana kepercayaan masyarakat terhadap Notaris masih lebih 

minim karena dengan kasus-kasus seperti ini yang pelanggaran Kode Etik yang 

dilakukan oleh Notaris. Dimana pandangan masyarakat bahwa Notaris itu dalam 

menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk melakukan pembuatan Akta dengan 

baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan 

kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya dan bukan 

mengada-ada dimana Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang 

kepentingan akan kebenaran akta. 

b. Tanggapan Responden Mengenai Perbedaan Notaris PPAT dan PPATS 

Di Kecamatan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar. 

PPATS (sementara) adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena 

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di 

daerah yang belum cukup terdapat PPAT, Berdasarkan hasil data Primer kuisioner 

yakni Tanggapan Responden mengenai Wewenang Notaris dalam pembuatan akta 
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perjanjian pengikatan jual beli hak milik atas tanah dikota makassar. 50 responden 

menjawab Masyarakat kurang pahamnya dengan Notaris PPAT dalam suatu 

perjanjian jual beli tanah peran PPAT adalah ikut serta dalam perjanjian jual beli 

tanah sebagai perantara sekaligus saksi akad jual beli yang dilakukan para pihak. 

Hasil wawancara H.Sikki,SH selaku Staf PPAT dikantor Kecamatan 

Tamalate  menyatakan; 

Kewenangan PPAT Kecamata hanya melakukan Akta Jual Beli Hak Milik 

dari suatu perjanjian Pengitan Jual Beli setelah pelunasan PPAT Kecamatan 

sama halnya tugas kewenangan jabatan dari Notaris yaitu membuat akta 

otentik Sedangkan PPAT Kecamatan sifatnya hanya sementara dan bekerja 

hanya di wilayah tersebut. 

 

Table 2 

Pendapat Responden Terhadap Perbedaan Notaris PPAT dan PPATS 

Di Tengah Masyarakat 

 

Tanggapan Responde Frekuensi Presentase 

Ya 24 38% 

Tidak 26 62% 

Jumlah 50 100% 

 

Berdasarkan uraian data diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang berpendapat bahwa mengenai perbedaan Notaris PPAT dan PPATS di 

Tengah Masyarakat Sebanyak 50 responden, kemudian yang berpendapat bahwa 

mengetahui tentang perbedaan Notaris dan PPAT adalah sebagai bagian dari yang 

tidak mengetahui apa itu Notaris dan PPAT sebanyak 24(38%) yang menyatakan 

(YA) karena kurang paham masyarakat apa itu Notaris PPAT dan PPATS 

wewenangnya apa bahwa meskipun keduanya berwenang untuk membuat akta 
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otentik yang dibuat berbeda diman PPAT berwenang membuat akta otentik 

mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan yang 

menjawab (TIDAK) sebanyak 26(62%) dimana camat dalam kedudukan sebagai 

PPATS adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat dan 

mengesahkan suatu perbuatan hukum jual beli dan atau pengalihan dan atau 

pendaftaran hak dengan menuangkan ke dalam suatu akta otentik yaitu jual beli 

(AJB), dimana jabatan PPAT yang diberikan kepada seseorang tidak dapat lahir 

begitu saja atau secara tiba-tiba, jabatan PPAT tersebut diberikan kepada 

seseorang dengan berpedoman pada kaidah normative atau perangkat peraturan 

perundang-undnagan yang berlaku. Dinegara Republik Indonesia yang merupakan 

Negara hukum telah dibuat perangkat peraturan perundang-undnagan yang 

mengatur tentang pertanahan dan jumlah responden yang berpendapat adapun 

jumlah total keseluruhan tanggapan Responden sebanyak 50 dan Presentase 100% 

Menjawab bahwa yang kemudian membuktikannya dengan membuat Akta 

Jual Beli (AJB), sebelum membuat AJB terlebih dahulu PPAT melakukan 

pemeriksaan sertifikat dan perbedaan Notaris dan PPAT, meski kita semua sering 

melihat nama Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam satu plang 

yang sama, namun bagi sebagian orang, kedua profesi ini kerap dianggap 

memiliki tugas dan fungsi serupa sedangkan Notaris dan PPAT adalah lembaga 

hukum yang sangat berbeda, begitupun dengan kewenangan , karena banyak 

ditemui notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. 

Memahami perbedaan Notaris dan PPAT, beberapa penting notaris 

merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 
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kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang N0.2 Tahun 

2014 (Pasal 1 angka 1 UUJN) sedangkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai ha katas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal 

1 angka 1 PP 37/1998) dimana “ Seseorang notaris boleh menjalankan profesinya 

setelah diangkat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara 

PPAT adalah pihak yang diangkat langsung oleh Badan Pertanahan Nasional 

(BPN).  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli Tanah yang ada di Kota Makassar merupakan kewenangan yang 

melekat pada Notaris untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan  penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta Autentik termasuk perjanjian pengikatan jual 

beli, dengan ketentuan bahwa semua persyaratan dalam pembuatan 

akta terpenuhi dengan lengkap baik berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat digunakan sebagai salah satu 

bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang termuat dalam 

perjanjian tersebut dan dapat menjadi salah satu alat bukti jika suatu 

saat terjadi perselisihan antara para pihak karena akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli diakui sebagai alat bukti yang sah dan akurat 

bagi para pihak yang melakukan transaksi perjanjian jual beli 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang bahwa akta autentik 

digunakan sebagai alat bukti dengan pembuktian sempurna dihadapan 

hukum.  
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B. Saran 

1. Disarankan kepada para pihak yang membuat akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli agar mentaati semua ketentuan yang telah 

ditetapkan dan sebaiknya akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang 

berwenang yaitu Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum karena  

otentisitas  akta berlaku jika semua persyaratan formil dan materil akta 

tersebut terpenuhi sehingga akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

memilkiki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna 

dihadapan hukum. 

2. Diharapkan kepada Notaris dan PPAT agar berhati-hati dalam 

membuat akta, baik akta notaril maupun akta PPAT karena Notaris 

dan PPAT  mewakili negara sebagai pejabat publik yang diberikan 

kewenangan untuk menjalankan fungsi administrasi Negara dalam 

pembuatan akta autentik, sehingga memerlukan tanggung jawab yang 

besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, termasuk dalam 

pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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