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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang kaya dalam sumber daya alamnya 

terutama pada bidang pertanah, dimana sejak adanya Peraturan dasar Pokok-

pokok Agraria tahun 1960 adanya larangan membuka lahan secara ilegal 

seperti membakar hutan, menebang pohon untuk kepentingan pribadi maupun 

masyarakat dengan tujuan membangun perusahaan-perusahaan maupun 

perumahan. 

Tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Manusia 

merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat menjalankan atau 

beraktivitas sendiri tanpa memiliki hubungan dengan manusia lain, dalam 

kehidupan manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. dari karena itu 

manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan saling 

membutuhkan satu sama lain, setiap kehidupan manusia memiliki hak dan 

kewajiban pribadi. Hak dan kewajiban dikehidupan manusia timbul secara 

timbal-balik antara satu dengan yang lainya saling berkaitan. 

Dikehidupan duniawi manusia sangat membutuhkan dan memerlukan 

tanah untuk membangun tempat tinggal, maupun tempat usaha. Tempat usaha 

dalam bentuk perkebunan, pertanian, pabrik, perkantoran, dan lain 

sebagainya. 

Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan Hukum karena negara 

Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap tindakan atau 
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perbuatan selalu berdasarkan hukum dan ada hukum yang mengaturnya 

berdasarkan Undang-undang yang berlaku.  

Kehidupan antara manusia satu dengan manusia yang lain yang hidup 

dalam bermasyarakat saling memiliki kewajiban dan hak yang saling 

dipenuhi. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

secara pribadi, dalam pelaksanaan Hak dan Kewajiban sering terjadinya 

pelanggaran yang tidak dipenuhinya, yang harus diberikan ke pihak lain 

sehingga akibat dari melanggar perbuatan Hukum tersebut timbulah peristiwa 

Hukum yang terjadi. 

Hubungan hukum tersebut terjadi karena faktor dari kepentingan atau 

kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu adanya hukum yang mengatur 

mengenai perbuatan yang dilaksanakan yang timbul menjadi hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi agar hubungan tersebut tercapai kepastian 

hukum dan keseimbangan Hukum. 

Pelaksanaan hubungan antara masyarakat dengan hak dan kewajiban 

perorangan disebut juga sebagai perbuatan hukum atau hubungan hukum 

yang dilaksanakan sehingga timbulnya suatu hak dan kewajiban para pihak. 

Hubungan Hukum mengenai Hak dan Kewajiban terjadi antar orang-

perorangan sehingga disebut sebagai hubungan Hukum Perdata. Tetapi jika 

Hak dan Kewajiban antara orang-perorangan tidak tercapai atau tidak 

terpenuhi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi 

kepada pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, tetapi 

menuntut ganti rugi tidak dengan main hakim sendiri karena terdapat hukum 

yang telah mengatur atas tindakan atau perbuatan yang dibuatnya. 
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Pelaksanaan hubungan atau perbuatan hukum agar terjaminnya kepastian 

hukum dan memiliki kekuatan pembuktian atas perbuatan hukum tersebut 

maka perbuatan hukum tersebut dapat dilaksanakan secara lisan maupun 

tertulis, tetapi hubungan hukum yang dilaksanakan secara tertulis lebih 

bermanfaat dibandingkan lisan karena jika perbuatan hukum tersebut 

dilakukan dengan tertulis maka memiliki pembuktian yang ada dan 

mengetahui bahwa Perjanjian yang telah dilaksanakan para pihak benar ada 

dengan adanya pembuktian tertulis. Perjanjian yang dilaksanakan secara 

tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis dan sebagai alat bukti 

tertulis tersebut termasuk dalam alat-alat bukti perdata sebagaimana telah 

diatur oleh undang-undang. 

Masyarakat dalam kehidupan sekarang harus mengetahui dan memahami 

bahwasannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam suatu perjanjian  

harus dibuat secara tertulis agar jika dikemudian hari terdapat permasalahan 

mengenai Perjanjian tersebut maka pihak yang merasa hak dan kewajibannya 

dirugikan dapat membuktikan atas tindakan hukum yang telah mereka buat 

dan perjanjian secara tulisan agar pihak yang dirugikan mendapatkan 

kepastian hukum berdasarkan hukum yang megatur dan hukum yang berlaku 

sampai saat ini. 

 Meningkatnya suatu tuntutan dari masyarakat mengenai kepastian hukum 

dan atas perkembangan kebutuhan dalam pelayanan pembuatan pembuktian 

tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat umum guna 

menjamin kepastian hukum.1 

                                                           
1Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung, 2013 
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Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 menjelaskan bahwa :  

“Akta otentik merupakan Akta yang memiliki pembuktian yang kekuatan 

dan sempurna karena akta otentik dibuat dihadapan dan/atau oleh 

Pejabat yang berwenang atau pejabat umum yang mana bentuk dan isi 

dari akta tersebut telah ditentukan oleh Undang-undang, Akta otentik 

dapat dibawa dan dapat dijadikan sebagai  alat bukti tertulis, di mana 

dalam akta otentik tersebut suatu Perjanjian dijelaskan secara jelas 

mengenai yang diperjanjikan dan terdapat Hak dan kewajiban para pihak 

dan menjamin kepastian Hukum. Jika terjadinya suatu sengketa dalam 

perbuatan hukum tersebut maka proses penyelesaian sengketa dengan 

adanya pembuktian Akta otentik maka akta tersebut dapat dijadikan dan 

dibawa sebagai alat bukti yang kuat dalam pengadilan. Agar terjadinya 

kepastian hukum dan perlindungan hukum Untuk menjamin kepastian 

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis 

yang bersifat otentik mengenai perbuatan,  perjanjian,  penetapan, dan 

peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang 

berwenang, bahwa Notaris dan Pejabat Umum Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) merupakan sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi 

dalam memberikan Jasa Hukum ke masyarakat”.2 

Menurut Herlien Budiono Notaris memiliki peran yang penting dalam 

hukum perdata karena Notaris memiliki profesi dalam perbuatan hukum 

khusunya dalam bidang hukum perdata dalam pembuatan Akta-akta otentik.3 

                                                           
2
Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 

No. 30 Tahun 2004 
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Subjek hukum yang ingin mengurus dokumen-dokumen mengenai urusan 

administrasi hukum haruslah dibuat oleh orang atau pejabat yang memiliki 

bidang dalam pengurusan dokumen sesuai dengan prosedur yang ada 

sehingga dalam pengurusan dokumen administrasi hukum haruslah diurus 

oleh Notaris. 

Masyarakat yang ingin melaksnakan administrasi mengenai Jual Beli 

tanah dan Bangunan dapat melaksanakan Jual Beli melalui Jasa Notaris agar 

dalam pelaksanaan Jual Beli tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan 

Jual Beli tersebut dibuktikan dengan adanya akta otentik. 

Secara garis besarJual Beli merupakan suatu  perjanjian yang dilaksanakan 

secara timbal-balik dan secara sempurna, dimana kewajiban penjual yaitu 

untuk menyerahkan dokumen-dokumen tanah yang diperjual belikan dan 

menyerahkan barang (tanah) yang diperjual belikan kepada pihak pembeli, 

sebaliknya kewajiban pembeli yaitu membayar harga Jual Beli kepada pihak 

penjual. Negara Republik Indonesia menjamin atas kepastian Hukum, 

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Agar dapat 

terjaminnya kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam perbuatan hukum 

maka diperlukannya alat bukti yaitu salah satunya alat bukti tertulis. 

Hak milik atas Tanah dan Bangunan dapat diperoleh berdasarkan transaksi 

maupun proses Jual Beli yang dilaksanakan dengan adanya objek dan subjek 

untuk dapat terjadinya transaksi Jual Beli. Objek dalam transakasi Jual Beli 

yang penulis bahas yaitu objek berupa Tanah dan Bangunan yang dijadikan 

sebagai barang Jual Beli para pihak, sedangkan subjek dalam transaksi Jual 
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Beli yaitu orang atau badan Hukum perdata yang mana disebut juga sebagai 

Pihak pembeli dan pihak penjual. 

Proses Jual beli 1 (satu) Unit tanah dan bangunan merupakan perbuatan 

hukum yang berupa peralihan hak suatu barang yang merupakan objek dari 

Jual Beli kepada pihak pembeli,yang mana para pihak saling memiliki Hak 

dan Kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi Jual Beli. 

Proses pelaksanaan Jual Beli 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dapat 

dilaksanakan melalui Jasa Pejabat Umum  atau Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dan/atau Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki 

kewewenang yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 

tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, salah satu 

kewenangan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yaitu membuat Akta Jual 

Beli (AJB). 

Di Kota Batam banyak masyarakat yang melaksanakan transaksi Jual-Beli 

Tanah dan Bangunan, dengan menggunakan Jasa Notaris dan/atau Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), Prinsip dasar dari Jual-Beli yaitu terang dan 

tunai. Yang dimaksud terang yaitu transaksi dilakukan secara langsung di 

hadapan atau/oleh Pejabat umum yang berwenang dan tunai yaitu 

pembayaran  Harga  Jual Beli langsung dibayar saat setelah ditandatangani 

nya akta Jual Beli yang mana pembayaran tersebut di bayar oleh pembeli 

sebagai kewajibannya kepada pihak penjual secara tunai. 

Proses Jual-Beli melalui Jasa Notaris merupakan proses yang dapat 

dijadikan pembuktian dengan adanya peralihan Hak dari Penjual kepada 

Pembeli, jika dalam pelaksanaan Proses Jual-Beli terdapat salah satu syarat-
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syarat Jual Beli yang belum terpenuhi maka Proses Jual-Beli dapat 

dilaksanakan dengan ditandatanganinya Akta Notaril.  

Transaksi Jual-Beli Tanah dan Bangunan wajib dengan adanya suatu bukti 

tertulis yang sah, yang mana bukti tertulis tersebut merupakan Akta Otentik 

yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Agar dapat terjaminnya kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam Proses 

Jual-Beli diwajibkan adanya obyek yang diperjual-belikan dan dibuktikan 

dengan bukti kepemilikan atas obyek tersebut. 

Akta Notaril dalam pelaksanaan Jual Beli yaitu Akta Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB), yang mana dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak yang telah 

melakukan perjanjian Jual Beli. Setelah perjanjian tersebut telah dibuat dan 

ditandatangan maka para tunduk atas perjanjian yang telah dibuat. 

Pelaksanaan Proses Jual-Beli melalui Akta Jual-Beli maka sebelum 

dilaksankannya Proses Jual-Beli sampai ketahap Balik Nama Sertipikat 

diwajibkan syarat-syarat Jual-Beli telah dipenuhi seluruhnya. Tetapi jika 

persyaratan Jual-Beli belum terpenuhi semuanya dan para pihak ingin 

melakukan transaksi Jual-Beli Tanah dan Bangunan dengan cepat maka ada 

jalan untuk para pihak yang ingin melakukan transaksi Jual-Beli cepat dengan 

ditandatanganinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa 

Untuk Menjual (KUM). Dalam pelaksanaan pembuatan Akta Perjanjian Jual 

Beli (PPJB) dan Kuasa Untuk Menjual (KUM) yang memiliki wewenang 

dalam pembuatan Akta tersebut yaitu Pejabat yang memiliki profesi sebagai 

Notaris, yang mana profesi Notaris tersebut telah disahkan sebagai seorang 
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Pejabat Notaris yang berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Nomor yang telah 

dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

Proses Jual Beli dalam tahap penggunaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) para pihak wajib menentukan Harga yang disepakati dalam 

pelaksanaan transaksi Jual Beli yang dilakukan dan menentukan perjanjian 

yang ingin para pihak cantumkan dalam Akta Perjanjian yang akan 

ditandatangan oleh para pihak. 

Jual Beli melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat 

dilaksanakan oleh para pihak dengan tahap awal bahwa pihak penjual telah 

menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Jual 

Beli kemudian setelah pihak penjual menyerahkan dokumen yang diperlukan 

kepada pihak Notaris maka pihak Notaris memeriksa kelengkapan dokumen 

yang diserahkan jika dokumen yang diserahkan belum semua dilengkap maka 

pihak Notaris akan memberitahukan kepada pihak penjual bahwasannya 

dokumen-dokumen apa saja yang belum dilengkapi dan wajib dilengkapi 

pihak Notaris. 

Pihak Notaris tidak boleh menolak dalam pembuatan Akta yang 

masyarakat ingin mengajukannya jadi jika terdapat dokumen yang belum 

lengkap maka pihak Notaris memberitahu kepada pihak penjual agar segera 

melengkapi kekurangan dokumen. 

Setelah pihak penjual telah melengkapi semua dokumen yang dikasih tau 

oleh pihak Notaris maka pihak dari Notaris membuat tanda terima dokumen 

tanda terima tersebut ditandatangani oleh pihak penerima dan pihak penyerah 
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dokumen, setelah serah terima dokumen telah dilaksanakan dan sudah 

lengkap maka pihak Notaris melaksanakan pengajuan Pengecekan Sertipikat 

Kantor Badan Pertanahan Nasioanal (BPN), proses pengecekan telah selesai 

ditandatangan dari Pihak Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) maka 

pelaksanaan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

dapat dilaksanakan oleh kedua belah Pihak yaitu penjual dan Pembeli, Pihak 

Notaris tetap menajalankan proses syarat-syarat Jual Beli yang harus 

terpenuhi tetapi setelah ditandatanganinya Akta tersebut maka pihak Penjual 

sudah terlepas dari Hak atas tanah yang dimilikinya dan ketika persyatan Jual 

Beli telah terpenuhi semuanya maka dapat dilaksanakannya penandatanganan 

Akta Jual Beli (AJB) yang bertandatangan dalam Akta Jual Beli tersebut yaitu 

hanya pihak Pembeli saja dikarenakan Pihak Penjual telah menandatangani 

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa untuk Menjual 

(KUM) sehingga pihak pembeli telah mendapatkan Kuasa untuk melanjukan 

proses Jual Beli sampai ketahap Balik Nama Sertipikat ke Pembeli. 

Jual Beli terjadi dikarena adanya Kesepakatan dan Perjanjian yang telah 

disepakati oleh para pihak penjual dan pembeli yang kemudian menimbulkan 

suatu perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi berdasarkan isi 

dari Perjanjian yang telah ditandatangani.  

Proses pelaksanaan Jual Beli 1 (satu) unit tanah dan bangunan terdapat  

beberapa kejadian yang terjadi mengenai permasalah hukum yaitu 

permasalahan melanggar suatu Perjanjian yang telah dibuat atau disebut juga 

perbuatan wanprestasi baik ketika setelah ditandatanganinya akta perjanjian 

pengikatan jual beli (PPJB). Sehingga karena dari itu hukum diperlukan 
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dalam menyelesaikan solusi pertanggungjawab dan perlindungan hukum 

dalam proses transaksi Jual Beli agar pelaksanaan Jual Beli berjalan dengan 

rasa aman oleh pihak jual beli Sejalan dengan hal tersebut di atas maka pada 

dasarnya jual beli tanah tersebut terjadi adanya perjanjian antara penjual dan 

pembeli yang kemudian menimbulkan hubungan hukum untuk melakukan 

hak dan kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam akta yang telah disepakati 

dan ditandatangani para pihak. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti untuk mengetahui 

bagaimanacara penyelesaian yang menyangkut Akta Perjanjian Jual Beli 

(PPJB) yang dibuat oleh seorang Notaris yang menimbulkan sengketa hukum 

yaitu wanprestasi setelah Akta tersebut ditandatangan oleh para pihak. 

Sedangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 16 

Ayat (1) menyebutkan bahwa : 

“seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk menolak dalam pembuat akta 

sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.4 

Diharapkan dalam kerja praktek ini penulis mampu berpikir kritis dalam 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan membantu 

memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi memasuki 

ke dunia kerja profesional di bidang ilmu hukum yang memang seharusnya 

mengenal begaimana menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja. 

 

 

                                                           
4
Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 

No. 30 Tahun 2004, pasal 16 ayat 1 
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B. Ruang Lingkup 

Adapun Ruang lingkup dari Proyek kerja praktek yang Penulis lakukan 

adalah penulis menganalisa mengenai pertanggung Jawaban Notaris sesuai 

dengan Undang-undang Jabatan Notaris dalam permasalahan para pihak 

melakukan Wanprestasi setelah ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris dan tidak terdapatnya kekeliruan  

hukum dalam isi dari akta yang telah dibuat oleh Notaris. 

 

C. Tujuan Proyek 

Tujuan Proyek dalam Kerja Praktek ini yang penulis akan capai yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

setelah para pihak menandatangan perjanjian Jual Beli dan ternyata salah 

satu pihak telah melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian tersebut. 

2. Untuk mencapai agar Masyarakat dapat menambah pengetahuan atau 

informasi mengenai Jual beli, diharapkan dapat memberi manfaat tentang 

pemahaman dalam syarat dan pelaksaan prosedural serta sistem proses dalam 

pembuatan Akta Jual Beli (AJB) maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) juga memberikan penjelasan tentang kendala yang terjadi di lapangan 

dan sering dihadapi sehingga membutuhkan kerjasama dan pengertian dari 

masyarakat/Pemohon. 

D. Luaran Proyek 

Adapun Luaran Proyek atas Kerja Praktek ini adalah terwujudnya 

Peralihan Hak antara kedua para pihak dan Notaris berdasarkan isi perjanjian 
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Peralihan Hak antara kedua para pihak dan Notaris berdasarkan isi perjanjian 
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atau persetujuan yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh para 

pihak, menjalankan proses Peralihan Hak berdasarkan dengan prosedur yang 

berlaku serta memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang 

terikat dalam perjanjian yang telah disepakati serta mendapatkan solusi dalam 

permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual setelah 

ditandatangan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). 

 

E. Manfaat Proyek 

Manfaat dari pelaksanaan proyek ini yaitu : 

1. Masyarakat/Pemohon 

Masyarakat dapat menambah pengetahuan atau informasi mengenai Jual 

beli, diharapkan dapat memberi manfaat tentang pemahaman dalam syarat 

dan pelaksaan prosedural serta sistem proses dalam pembuatan Akta Jual Beli 

(AJB) maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Kepualauan Riau 

dan memberikan penjelasan tentang hambatan yang terdapat di lapangan dan 

sering di hadapi sehingga membutuhkan kerjasama dan pengertian dari 

masyarakat/Pemohon. 

2. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Agar Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat meneliti 

dokumen-dokumen yang diajukan oleh penjual untuk melakukan transaksi 

proses jual beli rumah agar tidak terjadinya sengketa atau permasalahan 

dalam pembuatan maupun setelah ditandatangani Akta perjanjian pengikatan 

Jual Beli (PPJB). 
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3. Akademisi 

Agar Laporan Kerja Praktek tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi 

bagi akademis yang khususnya melakukan penelitian dalam penyelesaian 

masalah seorang Notaris dalam Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang telah 

ditandatangani para pihak dan salah satu para pihak telah melakukan 

perbuatan Wanprestasi dalam suatu perjanjian yang telah disepakati. 
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