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ABSTRAK 

Penelitian tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam 

Pendaftaran Alih Fungsi Hak Atas Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Untuk 

Rumah Tinggal Di Kabupaten Tegal (Studi Sertipikat Hak Milik Nomor 

998/Pakembaran) bertujuan untuk mengetahui peranan seorang PPAT dalam 

pendaftaran alih fungsi hak atas tanah pertanian menjadi non pertanian untuk 

rumah tinggal, prosedur dalam pendaftaran alih fungsi hak atas tanah pertanian 

menjadi non pertanian untuk rumah tinggal serta hambatan dan solusi dalam alih 

fungsi hak atas tanah pertanian menjadi non pertanian untuk rumah tinggal di 

Kabupaten Tegal.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau 

Sosio Legal Research. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, 

observasi dan wawancara. Hasil Penelitian dan Pembahasannya adalah 1). 

Peranan seorang PPAT dalam pendaftaran alih fungsi hak atas tanah pertanian 

menjadi non pertanian untuk rumah tinggal di Kabupaten Tegal yaitu memberikan 

penyuluhan hukum berkaitan dengan prosedur alih fungsi lahan dan pendaftaran 

hak atas tanah setelah dilakukannya alih fungsi lahan serta pembuatan surat-surat 

atau akta-akta yang berkaitan karena adanya perbuatan hukum tertentu seperti 

adanya pemecahan bidang tanah, balik nama, maupun jual beli tanah. 2). Prosedur 

dalam pendaftaran alih fungsi hak atas tanah pertanian menjadi non pertanian 

untuk rumah tinggal di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui beberapa tahap 

yaitu pembentukan tim penilai, penilaian terhadap obyek perubahan penggunaan 

tanah, siding penentuan, pemberian rekomendasi dan penerbitan surat keputusan 

tentang ijin perubahan penggunaan tanah. 3). Hambatan dan Solusi dalam alih 

fungsi hak atas tanah pertanian menjadi non pertanian untuk rumah tinggal di 

Kabupaten Tegal yaitu jumlah penduduk bertambah, lahan pertanian semakin 

berkurang dan berubahnya status penggunaan tanah. Solusi dalam alih fungsi hak 

atas tanah pertanian menjadi non pertanian untuk rumah tinggal dari pemerintah 

adalah lebih menekankan aturan tentang lahan pertanian dan non pertanian agar di 

kemudian hari lahan pertanian tidak berkurang secara cepat dari masyarakat 

sendiri harus sadar akan pentingnya lahan pertanian untuk ketahanan pangan 

masyarakat itu sendiri. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hendaknya 

memberikan penyuluhan tentang alih fungsi lahan itu sendiri kepada para pelaku 

alih fungsi lahan. Perlu perhatian yang sangat serius dari pemerintah Kabupaten 

Tegal dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. 

Pertanian dan subsidi bagi para petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani 

sehingga akan mempertahankan lahan pertaniannya sebagai pekerjaan pokok. 

Perlu ada perubahan cara pandang generasi muda terhadap profesi petani sebagai 

profesi yang bergengsi dan menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik agar 

generasi muda mau mengabdikan ilmu dan tenaga untuk kemajuan sector 

pertanian. 
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ABSTRACT 

 

Research on the Role of Land Deed Making Officials (PPAT) In the 

Registration of Transfer of Function of Land Rights to Non-Farming for 

Residential Houses in Tegal Regency (Study of Certificate of Property Number 

998 / Pakembaran) aims to determine the role of PPAT in the registration of land 

rights agriculture becomes non-agricultural for residential property, the 

procedure for registering the transfer of functions of agricultural land to non-

agricultural land for housing and barriers and solutions in transferring the 

functions of agricultural land to non-agricultural land for housing in Tegal 

Regency. This study uses an empirical juridical approach or Socio Legal 

Research. Data collection is done through literature, observation and interviews. 

The result of the research and discussion are 1). The role of a PPAT in registering 

the transfer of functions of agricultural land to non-agricultural land for housing 

is to provide legal counseling relating to land transfer procedures and 

registration of land rights after land conversion and the making of letters or deeds 

relating to certain legal actions such as solving land parcels, renaming names, 

and buying and selling land. 2). The procedure for registering the transfer of 

functions of agricultural land to non-agricultural land for housing is carried out 

through several stages, namely the establishment of an assessment team, an 

assessment of the object of land use change, the hearing of determination, 

recommendation and issuance of a decree on permits to change land use. 3). 

Obstacles and Solutions in transferring the function of the right to agricultural 

land to non-agricultural housing, namely the population increases, agricultural 

land decreases and changes in land use status change. The solution in 

transferring the function of the right to agricultural land to non-farming for 

residential houses from the government is to emphasize the rules on agricultural 

and non-agricultural land so that later on agricultural land does not decrease 

rapidly from the community itself must be aware of the importance of agricultural 

land for people's food security own. Notaris / Acting Land Acting Officer (PPAT) 

should provide information about the function conversion of the land itself to the 

customers of land use change. Need very serious attention from the Tegal 

Regency government in preventing the conversion of agricultural land into non-

agricultural. Agriculture and subsidies for farmers to improve the welfare of 

farmers so that they will maintain their agricultural land as basic work. There 

needs to be a change in the way the young generation views the peasant 

profession as a prestigious profession and promises better welfare so that the 

younger generation wants to devote knowledge and energy to the advancement of 

the agricultural sector. 

 

Keywords: Notary / PPAT, Role, Registration, Transfer Function, Land. 

 

 



x 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum, wr, wb…. 
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 Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan 

bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. 

 Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah 
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