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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Ketenagakerjaan 

A. Gambaran Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan telah menjadi payung dalam riwayat dunia 

pekerjaan di Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 1 UU Tenntang 

Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa: 

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk 

memnuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” 

Lahirnya Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan ini didasari 

oleh beberapa fase dalam sejarah di Indonesia, khususnya di abad 120 jauh 

sebelum Masehi, salah satunya adalah bentuk gotong royong. Karena 

gorong royong adalah gerakan penghimpunan tenaga kerja yang bertujuan 

untuk mengisi kekosongan atau kekurangannya tenaga kerja disebuah 

daerah tanpa mengenal istilah imbalan dan sejenisnya. Di masa lalu, 

sangat mudah ditemukannya budaya gotong royong dalam berbagai 

bentuk, karena budaya ini telah menjadi bagian di kehidupan sehari-hari. 

Bagi masyarakat, gotong royong nantinya akan menjadikan sumber dalam 

terbentuknya sebuah hukum ketenagakerjaan. Dengan itu disimpulkan 

Hukum Ketenagakerjaan ialah hukum yang mengatur semua struktur 

tentang ketenagakerjaan termasuk tenaga kerja dalam waktu sebelum masa 

bekerja, saat masa bekerja, dan setelah masa bekerja.1 

 

                                                
1 https://www.kompasiana.com/herupras1973/55181e01a33311ad07b66490/sejarah-

perkembangan-ketenagakerjaan-di-indoneisa 6 Oktober 2012 
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B. Asas Hukum Ketenagakerjaan 

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, Asas 

adalah suatu dasar yang menjadi landasan dalam berasumsi atau 

beranggapan. Dalam Pasal 3 UU Ketenagakerjaan menuturkan: 

“Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas 

keterpaduan yang melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat 

maupun daerah” 

 

Dalam pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa asas yang 

menjadi panutan terhadap pengembangan dan pembangunan dalam 

ketenagakerjaan adalah asas yang adil, yang merata, dan dengan 

demokrasi pancasila. 

C. Tujuan Hukum Ketenagakerjan 

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dibentuk dan  memiiki 

tujuan yang disebutkan di Pasal 4 UU Ketenagakerjaan yaitu: 

1. Mendayagunakan serta Mmberdayakan Tingkat Tenaga Kerja Secara 

Optimal dan Secara Manusiawi. Tujuan ini bermaksud untuk 

memnghindari dan meminimalisir perlakuan tidak manusiawi antara 

pemberi kerja dengan pekerjanya, terutama pemaksaan terhadap kerja 

Overtime (OT) atau dimaksud dengan kerja lembur, kekerasan secara 

verbal maupun secara fisik, dan bentuk-bentuk sejenisnya. 

2. Menciptakan Kesetaraan Terhadap Kesempatan dalam Bekerja serta 

Menyediakan Tenaga Kerja yang memenuhi Kebutuhannya dalam 

Pembangunan Nasional dan Daerah. Tujuan ini bermaksud untuk 

kesejahteraan masyarakat yang sedang bekerja. Disini, asas 

kemanfaatan, perlindungan, nilai keadilan dan ketertiban adalah hal-
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hal yang harus dijaminkan oleh hukum ketenagakerjan. Jalan untuk 

memberantas krisis moneter yang sedang terjadi di Indonesia dengan 

ini besama masyrakat, khususnya para pekerja, menjadikan alasan 

terutama untuk penstabilan ekonomi global, meminimalisir tingkat 

pengangguran yang disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) akibat bangkrutnya perusahaan yang menimbulkan dampak 

yang besar dengan menjaga kesetaraan moneter.  

3. Adanya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Demi Mewujudkan 

Kesejahteraan. Tujuan ini bermaksud menjamin, melindungi 

kiesejahteraan serta keberlangsungan hidup para pekerja yang 

keselamatannya dilindungi. Namun tindakan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) yang dilakukan perushaan secara sepihak, mengurang-

ngurangi gaji tanpa penjelasan, serta hal-hal lain  yang dapat 

merugikan pekerja adalah bagian dari ketidakadilan yang bahkan para 

pekerja trsebut tidak dapat menuntutnya. Meski permasalahan terkait 

ketenagakerjaan adalah hal yang masih marak terjadi, mulai dari demo 

kenaikan upah, kesejahteraan yang tidak dipenuhi, pemerintah tetap 

berusaha untuk meningkatkan dan meraih keadilan milik para pekerja. 

4. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga kerja dan Keluarga. 

Hukum ketenagakerjaan dibuat demi kesejahteraan para pekerja, 

seperti tunjangan, kesepadanan upah, keselamatan dalam bekerja, 

fasilitas kesehatan seperti BPJS ketenagakerjaan, dan keuntungan 

lainnya yang dapat menunjang keberlagsungan hidup pekerja dan 

keluarganya. 
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D. Fungsi Hukum Ketenagakerjaan 

Suatu peraturan dibuat karena memiliki fungsi, salah satunya ialah 

fungsi dari hukum ketenagakerjaan yang menjadi sarana pembaharuan 

manusia. Sarana pembaharuan dalam rangka pembangunan, dapat 

diartikan sebagai penyaluran terhadap kegiatan manusia yang mengarah 

kepada pembangunan. Jadi, masyrakat memiliki arahan untuk penyaluran 

pembangunan di bidang ketenagakerjaan demi mewujudkan 

perkembangan nasional yang akan ditujukan untuk mengawasi, membina, 

dan mengatur seluruh kegiatan di dunia ketenagakerja sehingga tercapailah 

keadilan. Pengawasan ini didasari oleh perundang-undangan 

ketenagakerjaan yang patut dan adanya penyesuaian terhadap tumbuh 

kembang pembangunan yang sangat cepat terjadi demi mengantispasinya 

desakan persediaan tenaga kerja, dan tingkatan dalam meraih perlindungan 

terhadap tenaga kerja.  

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan 

A. Pengertian Tentang Tenaga Kerja 

Pengertian tentang tenaga kerja sangat luas, salah satunya pada Pasal 1 UU 

Ketenagakerjaan menyebutkan : 

“Tenaga Kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan suatu 

pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk untuk 

kebutuhan sendiri maupun masyrakat yang telah memenuhi 

persyaratan batasan usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, 

yakni 15 tahun – 64 tahun” 

Tenaga Kerja memiliki arti masyrakat yang telah siap untuk 

bekerja, atau yang sudah masuk ke dalam working age population. Secara 

umum, masyrakat yang telah berumur 15 hingga 65 tahun dan sedang 
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bekerja ataupun mencari kerja disebut dengan angkatan kerja. Berikut 

kelompok masyarakat melalui umurnya yaitu: 

1. Usia produktif disebut usia matang untuk bekerja mulai umur 15 

sampai 65 than. 

2. Usia nonproduktif dibawah usia kerja yaitu umur 14 tahun ke bawah. 

3. Usia nonproduktif diatas usia kerja yaitu umur 65 taun ke atas. 

Selanjutnya adapun jenis-jenis dari tenaga kerja yang terbagi 

menjadi  3 (tiga) bagian yaitu: 

1. Tenaga Kerja Terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki kemampuan 

terhadap sebuah bidang dan memperolehnya dengan pendidikan 

formal. 

2. Tenaga Berketerampilan, adalah tenaga kerja yang memiliki potensi 

pada suatu bidang yang diapat melalui pengalaman kerja maupun 

dengan training. 

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terampil, yaitutenaga kerja 

yang bekerja dengan mengunggulkan tenaga. 

 

B. Pengertian Tentang Pemberi Kerja 

UU Ketenagakerjaan memaparkan secara jelas bahwa pemberi kerja 

yaitu sang pengusaha, perseorangan, badan hukum serta badan-badan 

lainnya yang membuka lapangan pekerjaan dan memberikan imbalan atau 

upah. Pengusaha dapat dijabarkan: 

1. Perseorangan, persekutuan, dan badan hukum yang mempunyai dan 

memimpin sebuah perusahaan yang merupakan miliknya sendiri. 
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2. Perseorangan, persekutuan dan badan hukum yang sendirinya 

menjalankan sebuah perusahaan yang bukan milik sendiri. 

3. Perseorangan, persekutuan, dan badan hukum yang berdomisili di 

Indonesia yang mewakili sebuah perusahaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b diatas yang berkedudukan di luar Indonesia. 

 

C. Pengertian Tentang Pekerja 

Pada Pasal 1 ayat 3 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 

“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.” 
 

Pekerja adalah bagian dari tenaga kerja yang disebut tenaga kerja 

yang sedang bekerja dan terikat di dalam hubungan kerja, termasuk yang 

diperintahkan oleh pemberi kerja dan mendapat upah sebagai imbalannya. 

Kesimpulannya adalah pekerja atau tenaga kerja yang telah atau akan 

bekerja dibawah perintah pemberi kerja dan saling terikat dalam sebuah 

perjanjian tertentu atas imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja. 

D. Hak-Hak yang Dimiliki Oleh Pemberi Kerja 

Hak-hak yang dimiliki oleh pengusaha sebagai pemberi kerja yang 

didasari didalam Pasal 150 UU Ketenagakerjaan yaitu: 

1. “Berhak atas hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja atau 

karyawannya.”  

2. “Berhak dalam memerintahkan ataupun mengatur para pekerja atau 

karyawannya.” 

3. “Berhak dalam memutus hubungan kerja dengan pekerja atau 

karyawan.” 

 

 

E. Hak-Hak yang Dimiliki Oleh Pekerja 

Pekerja memiliki hak dasar yaitu hak yang timbul pada saat 

seseorang resmi menjadi pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan. 
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Hak-hak yang dimaksud berupa keselamatan dalam bekerja, kesehatan, 

sampai jenjang karir atau berkesempatan untuk berkembang dalam sebuah 

perusahaan. Berikut rangkuman hak-hak yang dimiliki pekerja: 

1. Menjadi bagian dari anggota serikat tenaga kerja 

2. Jaminan terhadap keselamatan kesehatan kerja (K3) 

3. Mendapat upah yang memadai atau layak 

4. Adanya perjanjian kerja tertulis maupun lisan 

5. Mendapat hak atas perlindungan PHK yang tidak adil 

6. Hak sebagai pekerja wanita untuk mendapatkan cuti menstruasi 

serta cuti hamil 

7. Adanya pembatasn waktu pada saat kerja, waktu istirahat, waktu 

cuti, serta libur.2 
 

F. Kewajiban yang Dimiliki Oleh Pemberi Kerja 

Adapun kewajiban pemberi kerja yaitu: 

1. Tidak ada diskriminasi, yaitu membeda-bedakan para pekerja 

atau karyawan dengan semena-mena, karena diskriminasi itu 

sendiri memiliki efek yang dapat merugikan perusahaan. 

2. Wajib menjaminkan kesehetan serta keselamatan pekerja atau 

karyawannya. 

3. Memberikan upah atau imbalan yang layak. 

4. Tidak memberhentikan pekerja atau karyawan dengan alasan 

yang tidak relevan.3 

 

G. Kewajiban yang Dimiliki Oleh Pekerja 

Bersumber pada UU Ketenagakerjaan dan UU KUHPerdata, 

pekerja memiliki kewajibannya yaitu pekerja wajib mengerjakan 

pekerjaannya, mematuhi peraturan yang berlaku di dalam perusahaan, 

perintah atau arahan dari pemberi kerja atau atasan, dan taat kepada isi 

perjanian kerja. 

                                                
2 https://sleekr.co/blog/hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/, 13 

Januari 2019 
3 Ibid 
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Pekerja wajib mengganti rugi dan bertanggung jawab bila ada 

kerugian yang timbul dari kelalaiannya, serta sanksi bila ada peraturan 

yang dilanggar. 

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja 

Perjanjian Kerja telah diatur di dalam buku III Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yaitu tentang Perikatan yang bersifat terbuka. Perjanjian atau 

kontrak adalah arti dari bahasa Inggris yaitu contract law, dan 

overeenscomsrecht dalam bahasa Belanda. 

Salim H.S menjelaskan, kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada seseorang yang lainnya atau dimana kedua pihak 

tersebut saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal.4 

Imam Soepomo menuturkan tentang perjanjian kerja yaitu pekerja dan 

karyawan saling mengikat diri yang dimana pihak pemberi kerja memberikan 

upah dan pekerja menerima upahnya.5 

Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian kerja 

adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang di dalamnya 

terdapat syarat-syarat dalam bekerja, dan terdapat juga haknya serta kewajiban 

yang dimiliki oleh kedua belah pihak.6 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa 

Kontrak kerja ialah sebuah perjanjian yang bersifat terikat antara karyawan 

dengan pemberi kerja, baik secara lisan maupun tertulis, dalam waktu tertentu 

                                                
4 Salim, HS, “Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

Hal. 57. 
5 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e624fa51f93f/mengenalkan-wajah-hukum-

perburuhan, 3 September 2011 
6 https://kasodik.blogspot.com/2017/04/makalah-pengertian-perjanjian-kerja-dan.html, 20 April 

2017 
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maupun waktu tidak tertentu yang mana telah memuat persyaratan kerja, hak 

dan kewajiban. Pada umumnya, pemberi kerja akan memberikan kontrak kerja 

di hari pertama karyawan mulai bekerja. Di dalam kontrak kerja akan 

dijelaskan bahwa karyawan mempunyai hak akan kebijakan dari perusahaan 

yang tealh berpedoman dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Dalam Pasal 1601 KUH Perdata dijelaskan bahwa:  

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu 

pekerja, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak 

lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu” 

Lahirnya sebuah perjanjian kerja, maka secara otomatis pihak pemberi 

kerja dengan pekerja atau karyawan akan terikat dalam suatu hubungan 

yang disebut hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara 

pemberi kerja dengan karyawan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan 

kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban buruh/pekerja terhadap majikan/pengusaha serta 

hak-hak dan kewajiban majikan/pengusaha terhadap buruh/pekerja.7 

Di dalam sebuah hubungan kerja, terdapat 3 unsur yaitu : 

A. Pekerjaan. 

Pekerjaan memiliki makna yag luas, jenis dan ruang lingkup 

yang amat sangat beragam. Karena keberagaman yang ada, dapat kita 

lihat bahwa di UU Ketenagakerjaan tidak dijabarkannya secara 

spesifik tentang arti dari pekerjaan. Hukum ini diciptakan supaya 

undang-undang dengan sendirinya dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan yang ada. Disini, Undang-undang hadir sebagai dasar 

                                                
7 Ibid 
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hukum dalam peraturan seputar ketenagakerjaan termasuk pembuatan 

kontrak kerja secara tertulis yang sesuai dengan peraturan Pasal 54 UU 

Ketenagakerjaan yang disebutkan harus memuat: 

1) “Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.” 

2) “Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja.” 

3) “Jabatan atau jenis pekerjaan.” 

4) “Tempat pekerjaan.” 

5) “Besarnya upah dan cara pembayaran.” 

6) “Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja/buruh.” 

7) “Awal mula dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.” 

8) “Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat serta 

ditandatangani para pihak dalam perjanjian kerja.” 

9) “Tanda tangan para pihak” 
 

Keabsahan sebuah kontrak kerja yang dibuat harus menyesuaikan 

dengan hukum serta peraturan yang berlaku di Indonesia, peraturan 

tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan 

ada 4 (empat) syarat yaitu :  

1) “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.” 

2) “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.” 

3) “Suatu pokok persoalan tertentu.” 

4) “Suatu sebab yang tidak terlarang.” 

Tak hanya disitu, penyesuain juga harus dilakukan terhadap 

Pasal 52 ayat 1 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan dengan 

jelas yaitu bahwa perjanjian kerja dibuat harus didasari oleh: 

1) “Kesepakatan dari kedua belah pihak.” 

2) “Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.” 

3) “Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.” 

4) “Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” 
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B. Upah. 

Pasal 1 Angka 30 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa upah 

adalah hak karyawan atau pekerja yang diberikan oleh pemberi kerja 

sebagai imbalan atas penyedia jasa dan/atau pekerjaan yang telah di 

buat dan diselesiakan oleh pekerja atau karyawan yang sesuai dengan 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau dengan peraturan undang-udang 

berikut juga dengan tunjangan dan lain-lainnya kepada pekerja. 

Pekerja menerima upah sedangkan pemberi kerja membayar upah. 

Upah termasuk bagian dari aturan perjanjian kerja, kesepakatan atau 

dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang sebagaimana 

mestinya. Pada dasarnya, upah adalah bagian dari perjanjian kerja yang 

telah tercipta antara pemberi kerja dengan pekerja atau karyawan 

selama perjanjian kerja tersebut berlaku dan tidak bertentangan dengan 

undang-undang ketenagakerjaan. Bilamana ketentuan terhadap upah 

tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

ketentuan upah yang berlaku adalah yang tertera di dalam peraturan 

perundang-undangan. Peraturan UU Ketenagakerjaan menyebutkan 

kesepakatan adalah kunci dari salah satu keabsahannya suatu 

perjanjian tanpa dibantah oleh apapun. Kesepakatan tentang upah 

dalam nilai besra tidak diperbolehkan rendahnya melebihi atau 

bertentangan dengan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap 

perundang-undangan akan disebut batal demi hukum. 
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C. Perintah. 

Dalam UU Ketenagakerjaan tidak disebutkannya secara 

spesifik tentang ketentuan tentang sebuah perintah. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perintah adalah “Perkataan yang 

bermaksud menyuruh melakukan sesuatu” dan “Aturan dari pihak atas 

yang harus dilakukan”. 

Secara garis besar, perintah menjadi hal yang lumrah dalam 

dunia pekerjaan, baik antara atasan dengan karyawan, maupun 

karyawan dengan karyawan. Perintah itu sendiri sudah menjadi bagian 

dari sebuah hubungan kerja.  

Lahirnya kata “perintah” yang telah menjadi bagian dari sebuah 

hubungan_kerja_ini_pernah dikemukakan Profesor M. Laica Marzuki. 

Beliau mengemukakan karyawan atau pekerja yang disebut sebagai 

subyek hukum dalam menerima kerja (werknemer) bukan atau tidak 

berkedudukan di.bawah perintah pemberi kerja, namun memiliki 

kedudukan hukum yang setara atau sderajat bersama dengan 

kedudukan hukum pemberi kerja sama seperti orang-orang yang 

memiliki ikatan antara dirinya dengan sebuah perjanjian timbal-balik. 

 

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Notaris 

A. Pengertain dari Notaris 

Notaris dalam zaman romawi disebut Notarius, karena pada zaman 

tersebut Notarius adalah orang-orang yang memiliki profesi menulis. 

Notaris di dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yaitu Jabatan 
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Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki 

kewenangan untuk mengeluarkan atau membuat akta autentik serta 

kewenangan lainnya yang sebagaimana disebut dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN). 

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat atau diberhentikan 

oleh pemerintah dan diberikan kewenangan serta kewajiban dalam 

membantu masyrakat membuat akta dan pengesahan, membuat perjanjian, 

dan lainnya sesuai tugas dan wewenang yang disebut pada Pasal 15 ayat 1 

dalam UUJN.8 

Lembaga Notariat dapat diartikan sebagai lembaga yang mejadi 

kebutuhan umum bagi masyarakat terutama masyrakat yang ingin 

melaksanakan perlakuan hukum berupa alat bukti tertulis untuk kemudian 

hari jika timbul sengketa yang melibatkan hal tersebut, agar dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan.9 

 

B. Kewajiban yang Dimiliki Notaris 

Notaris merupakan jabatan yang memiliki kewajiban yang harus 

dilakukan yang didasari UUJN dan peraturan perundang-undangan yang 

memiliki unsur dasar atas jabatan Notaris seperti Undang-Undang 

Perseroan Terbatas yaitu Nomor 40 tahun 2007.  

Pada Pasal 16 ayat 1 UUJN sediri menyebutkan bahwa, 

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:” 

                                                
8 https://id.123dok.com/document/y4xj4j0z-bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang-peran-notaris-

dalam-perubahan-anggaran-dasar-koperasi-koperasi-serba-usaha-menjadi-koperasi-simpan-

pinjam-unissula-repository-1.html, Juni 2019 
9https://enitawahyuni.blogspot.com/2015/10/etika-profesi-notaris.html, 29 Oktober 2015 
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1) “Bertindak amanah,  jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, 

dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum;” 

2) “Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris;” 

3) “Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta;” 

4) “Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta;” 

5) “Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;” 

6) “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;” 

7) “Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi 

buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) 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;” 

8) “Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau 

tidak diterimanya surat berharga;”   

9) “Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 

urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;” 

10) “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;” 

11) “Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat 

pada setiap akhir bulan;” 

12) “Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 

bersangkutan;” 

13) “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; dan” 

14) “Menerima magang calon Notaris.” 
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C. Kewenangan dan Tugas Notaris 

UUJN ini mendefinisikan tugas-tugas serta kewenangan yang 

dilakukan Notaris termasuk membuat atau mengeluarkan akta autentik. 

Autentik itu sendiri mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk 

pembuktian tertulis karna dilihat bahwa Notaris bagian dari penegak 

hukum yang sah. Ahli hukum telah menyebutkan bahwa Notaris dapat 

dijadikan bukti mutlak dalam ranah pengadilan, namun bantahan tetap bisa 

terjadi jika adanya bukti lain yang dapat menyangkalnya. 

Adapun kewenangan yang dijabarkan pada Pasal 15 ayat 2 UUJN, 

Notaris berwenang pula: 

1) “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;”  

2) “Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus;”  

3) “Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan;”  

4) “Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya;”  

5) “Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta;”  

6) “Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau”  

7) “Membuat akta risalah lelang.” 

Dan demikian bila terdapat peraturan-peraturan lain yang mengatur 

tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris, maka hal tersebut 

menjadi kewenangan Notaris dan Notaris harus patuh terhadap peraturan 

tersebut. 
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2.5 Tinjauan Umum Mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

A. Pengertian dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2016 yang pengertiannya terdapat di Pasal 

1 ayat 1 yaitu: 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun.” 

 

Kesimpulannya adalah PPAT sebagai pejabat umum mempunyai 

wewenang dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan 

hukum berupa hak atas tanah maupun ha katas satuan ruah susun. 

Dibawah Kepala Kantor Pertanahan, para pejabat ditunjuk atau diangkat 

sebagai PPAT dan memegang tanggung jawab atas surat-surat atau akta-

akta yang telah dikeluarkannya secara penuh. 

B. Kewajiban yang Dimiliki Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Profesi PPAT tentu memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan 

dijalani selama jabatan tersebut berlangsung. Kewajiban tersebut antara 

lain: 

1. Melakukan sumpah didepan pejabat yang telah berwenang. 

2. PPAT memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan akta yang 

telah dikeluarkan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam 

membuat akta yang bersangkutan kepada pihak Kantor Badan 

Pertanahan yang bertempatan di kota atau kabupaten tersebut 
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untuk daftar di buku Hak Atas Tanah yang lalu dicantumkan di 

sertifikat tersebut. 

3. PPAT memiliki kewajiban untuk membuat daftar akta apa saja 

yang telar dibuat, dikeluarkan, sesuai dengan peraturan yang telah 

berlaku. 

4. PPAT memiliki kewajiban untuk tunduk pada arahan yang 

diberikn oleh Kantor Badan Pertanahan serta pejabat yang 

mengawasi. 

5. PPAT memiliki kewajiban untuk membuat dan menyampaikan 

laporan tentang akta apa saja yag telah dibuat perbulannya dan 

dikirimkan kepada alamat-alamat yang telah menjadi ketentuan 

dalam pelaporan. 

6. PPAT memiliki kewajiban menjulurkan bantuan kepada 

masyarakat yang ingin mengajukan ijin peralihan hak, dan 

kewenangan lain yang menjadi tugas PPAT yang telah diatur.10 

 

C. Kewenangan dan Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

PPAT memiliki tugas dan kewenangan yaitu melakukan prosedur 

pendaftaran tanah dengan membuat atau mengeluarkan akta autentik untuk 

dilampirkan sebagai bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum tertentu 

tentang ha katas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun dan 

menjadi dasar untuk pendaftaran atas data yang akan berubah akibat dari 

perbuatan hukum tersebut.  

                                                
10 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, 2002, hlm 675 
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Tugas PPAT dalam membuat, mengeluarkan serta mengurus akta-

akta yang berhubungan dengan peralihan hak ada: 

1. Jual beli 

2. Hibah 

3. Tukar menukar 

4. Pembagian atas hak bersama 

Adapun akta-akta yang berhubungan dengan pembebnan hak yaitu: 

1. Surat Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (PPAT) 

2. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Ditha Jauza. Perancangan Kontrak Kerja di Kantor Notaris/PPAT Analis Wida Delima Pandjaitan, S.H., M.Kn. 
di Kota Batam 
UIB Repository©2020


