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BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Tentang Kantor Notaris dan PPAT Paulus Manaek Simbolon 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta 

Otentik 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 grosse, 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.
19

 

Sebagai seorang pejabat umum, notaris mempunyai tugas dan 

wewenang yaitu, antara lain: 

1. Membuat akta pendirian/ anggaran dasar, badan-badan usaha, badan sosial 

(yayasan), koperasi dan lain-lain, dan mengurus pengesahannya  

2. Membuat akta-akta  perjanjian, misalnya: 

a. Perikatan jual beli tanah 

b. Sewa menyewa tanah 

c. Hutang piutang 

d. Kerjasama 

e. Perjanjian kawin, dll 

f. Membuat akta wasiat 
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g. Membuat akta fidusia 

h. Melegalisir (mengesahkan  kecocokan fotocopy surat-surat) 

i. Membuatkan dan mengesahkan (legalisasi) surat-surat di bawah 

tangan, misal Surat kuasa, Surat pernyataan, Surat persetujuan, dan 

lain-lain. 

Notaris Paulus Manaek Simbolon, menjabat sebagai Notaris sejak 

Tahun 2001 dengan Surat Keterangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor : C.9.HT.03.01.TH. 1999 tanggal 11 Januari 2001 dan mulai aktif 

menjabat sebagi Notaris tanggal 28 Januari 2001, serta beralamat Kantor 

Jl.Raya Pekanbaru – Bangkinang. 

Selain sebagai Notaris, beliau juga menjabat sebagai Pejabat pembuat 

Akta Tanah bersadarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan 

Nasional tanggal 26 Mei 2001  nomor : 17-XI-2001, dengan demikian beliau 

sudah menjabat sebagai PPAT sejak tahun 2001. Dan sudah menjadi rekanan 

dengan perumahan termasuk salah satunya perumahan Mutiara As-Shofa 

Regency. 

Adapun tugas pokok dan kewenangan PPAT yaitu:
20

 

1. PPAT bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendataran tanah dengan 

membuat kata sebagai alat bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun, 

yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 

tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. 
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2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut: 

a. Jual beli; 

b. Tukar menukar; 

c. Hibah; 

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 

e. Pembagian hak bersama 

f. Pembagian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; 

g. Pemberian hak tanggungan; 

h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.  

 

B. Organisasi yang Dijalani  

Organisasi yang diikuti adalah INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang 

merupakan organisasi resmi Notaris di Indonesia, yang menaungi para 

Notaris. Organisasi ini sesuai UUJN (undang undang jabatan Notaris) yang 

menyatakan bahwa organisasi resmi notaris di Indonesia adalah INI (Ikatan 

Notaris Indonesia). INI terdiri dari beberapa pengurus dengan susunan sebagai 

berikut : 

1. Pengurus Pusat 

2. Pengurus Wilayah/Provinsi 

3. Pengurus Kabupaten/Kota 
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C. Rekanan Bank dengan Notaris dan PPAT Paulus Manaek Simbolon 

Rekanan adalah perusahaan dalam bentuk PT atau CV yang dijadikan 

mitra untuk program pengadaan barang atau jasa sesuai bidang yang ia miliki 

oleh sebuah kantor pemerintah atau swasta. 

Sama dengan kantor pada sebuah kantor umunya, Notaris dan PPAT 

Paulus Manaek Simbolon memiliki rekanan baik itu dengan pribadi maupun 

sebuah perusahaan. Rekanan dengan pribadi misalnya untuk pengembangan 

suatu usaha yang dimiliki seseorang seperti dibidang perumahan.Sedangkan 

dengan perusahaan besar seperti dengan bank. Adapun bank yang pernah 

menjadi rekanan sampai dengan Tahun 2016 adalah: 

1. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan 

Jendral Sudirman 

2. Bank BTN, Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Jendral Sudirman 

3. Bank Bukopin Tbk, Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Jenderal 

Sudirman 

4. Bank Permata, Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Jendral Sudirman. 

5. Bank Panin, Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Jendral Sudirman. 

 

D. Akta-aktaNotaris dan PPAT 

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu 

akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta 

dibuat. 
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Akta yang dibuat dihadapan pegawai ini salah satunya adalah akta 

notaris dan PPAT. Maka untuk akta notaris Paulus Manaek Simbolon dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 berjumlah 1.577 akta yang didalamnya 

sudah termasuk akta-akta untuk pengikatan kredit, seperti akta pengakuan 

hutang, akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan, Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan, sedangkan akta take over berjumlah 128 

akta. 

Sedangkan akta PPAT yang telah disahkan dalam tahun 2016 oleh 

PPAT Paulus Manaek Simbolon sebanyak 443, terdiri atas Akta Jual Beli dan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai salah satu Akta dalam pengikatan 

Kredit. 

 


