
	 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak 

masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum 

diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: 

ubi societes ibi ius (di mana ada masyarakat di sana ada hukum).1 

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta 

ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri 

yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang 

memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran 

dan keadilan. Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan 

sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya 

kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan 

di bidang jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT).  

Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) merupakan 

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta authentik sebagaimana 

																																																								
1	Satjipto	Raharjo,	Masalah	Penegakan	Hukum	(Bandung:	Sinar	Baru,	1983)	hlm.	127.		
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dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut UUJN). Pembuatan akta authentik oleh dan/atau di hadapan 

Notaris, didasarkan atas perintah Undang-Undang atau atas permintaan para pihak. 

Pada hakikatnya, akta authentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 

dikehandaki oleh para pihak, namun Notaris berkewajiban untuk menjelaskan dan 

memberikan informasi yang bersifat penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal yang 

akan dimuat dalam akta. Dengan demikian para pihak bebas menentukan untuk 

menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.  

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta authentik, sehingga 

mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu: 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu;  

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah 

menjadi tujuan dan keinginan para pihak;  

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika 

ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi 

perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.2 

Sesuai dengan hal tersebut, maka jika terjadi sengketa di mana salah satu pihak 

mengajukan akta authentik sebagai bukti di Pengadilan, maka Pengadilan harus 

menghormati dan mengakui isi akta authentik, kecuali jika pihak yang menyangkal 

																																																								
2	Salim	H.S.,	Hukum	Kontrak:	Teori	dan	Teknik	Penyusunan	Kontrak	(Jakarta:	Sinar	Grafika,	2006)	hlm.	
43.	
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dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal 

tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak.3 

Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan 

eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris 

nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak 

netral dan independent, namun tetap tidak kebal hukum dalam menjalankan 

profesinya.4 Dalam kaitan ini Komar Andasasmita, menyatakan setiap Notaris harus 

mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga 

merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai 

akta authentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena 

disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau 

pandangan yang objektif.5 

Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung 

jawab atas perbuatannya dalam membuat akta authentik yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban 

merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan 

yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya 

yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.  

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum 

																																																								
3	Ibid,	
4	Doddy	Radjasa	Waluyo,	Hanya	Ada	Satu	Pejabat	Umum	Notaris	 (Tangerang:	Media	Notaris,	2005)	
hlm.	41	
5	 Komar	 Andasasmita,	 Notaris	 Dengan	 Sejarah,	 Peranan,	 Tugas	 Kewajiban,	 Rahasia	 Jabatannya,	
(Bandung:	Sumur,	1981)	hlm.	14.	
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yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan 

terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. 

Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggung-jawaban 

administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggung-jawaban perdata dijatuhi 

sanksi hukum yang yang dapat berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi dan 

hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum 

baru. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan 

oleh Notaris dalam proses pembuatan akta authentik.  

Dalam praktek, sebelum dilakukan jual beli hak atas tanah tersebut oleh karena 

syarat-syarat formal belum terpenuhi misalnya belum dibayarnya atau dilunasinya 

pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan 

kewajiban pembeli dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan 

kewajiban penjual,6 sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka 

dilakukan terlebih dahulu perikatan jual beli. 

Pembayaran PPh dan BPHTB merupakan salah satu syarat pendaftaran 

peralihan hak atas tanah tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 103 Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, 

PPAT wajib menyampaikan akta dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 

																																																								
6	Peraturan	Menteri	Negara	Agraria/Kepala	Badan	Pertanahan	Nasional	Nomor	3	Tahun	1997	tentang	
Ketentuan	 Pelaksanaan	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 24	 Tahun	 1997	 tentang	 Pendaftaran	 Tanah,	
Pasal	103	ayat	(2)	
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proses pendaftaran peralihan haknya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. 

Salah satu dokumen yang dimaksud adalah bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti pelunasan pembayaran PPh Final 

atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Mengenai saat terutang Pajak Penghasilan (PPh) final peralihan hak atas tanah 

dan bangunan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor: 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan 

Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah 

Dan/Atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008, dalam ketentuan Pasal 1 diatur bahwa Pajak 

Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 

atau badan hukum dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar 

sendiri oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak (SSP) pada Bank persepsi, sebelum akta peralihan haknya dibuat 

dan ditandatangani oleh PPAT yang berwenang. 

Selanjutnya mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), saat terutangnya Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk jual beli adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta peralihan haknya oleh PPAT yang 

berwenang. Dengan demikian pembayaran PPh dan BPHTB wajib dilaksanakan 

sebelum atau pada saat akta peralihan hak atas tanahnya dibuat dihadapan PPAT yang 

berwenang, pada saat terutang Pajak Penghasilan (PPh) final peralihan hak atas tanah 
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dan bangunan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor: 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan 

Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah 

Dan/Atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008, dalam ketentuan Pasal 1 diatur bahwa Pajak 

Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 

atau badan hukum dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar 

sendiri oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak (SSP) pada Bank persepsi, sebelum akta peralihan haknya dibuat 

dan ditandatangani oleh PPAT yang berwenang. 

Selanjutnya mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), saat terutangnya Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk jual beli adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta peralihan haknya oleh PPAT yang 

berwenang. Dengan demikian pembayaran PPh dan BPHTB wajib dilaksanakan 

sebelum atau pada saat akta peralihan hak atas tanahnya dibuat dihadapan PPAT yang 

berwenang. 

Pada dekade belakangan ini, terdapat oknum PPAT yang tersandung 

permasalahan hukum, baik permasalahan yang tidak disadari maupun yang disadari 

oleh oknum yang bersangkutan, salah satu contoh kasusnya adalah mengenai 

pembayaran pajak jual-beli tanah yang dititipkan oleh klien kepada PPAT untuk 

dibayarkan kepada Negara. Aturan mengenai ketentuan pembayaran pajak tersebut 
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diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pajak No. 16 Tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa:7 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau 
tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak;  

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;  

d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya 
tidak benar atau tidak lengkap;  

e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29;  

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu 
atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya;  

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak 
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen 
lain;  

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan 
data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan 
secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (11); atau  

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 
tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar.  

																																																								
7	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pajak	No.	16	Tahun	2009,	Pasal	39	ayat	(1)	
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Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT yaitu terdapat dalam 

Putusan No.03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/VI/2015 di wilayah hukum Kota DKI 

Jakarta. Kasus ini bermula saat Pelapor yang merupakan klien dari Terlapor yaitu 

seorang PPAT di Jakarta meminta bantuan untuk mengurus sertipikat tanah yang 

berlokasi di Jakarta Selatan. Pelapor telah mentransfer uang sebesar Rp. 167.296.000,- 

(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai 

biaya pembayaran pajak pembuatan sertipikat (BPHTB) tersebut namun hingga 

beberapa bulan setelah transaksi tersebut dilakukan, Terlapor belum pernah 

memberikan bukti apapun kepada Pelapor. Kemudian Pelapor melakukan pengecekan 

yang kemudian diketahui bahwa Terlapor tidak pernah membayarkan uang dari 

Pelapor untuk pembayaran pajak tersebut. Pelapor juga mencoba untuk menanyakan 

kepada Terlapor mengenai sertipikat tersebut namun Terlapor selalu memberikan 

keterangan yang berbelit-belit dan sering berjanji namun tidak ada satupun janji yang 

ditepatinya bahkan untuk bertemu dengan Terlapor baik di tempat kerjanya maupun di 

tempat tinggalnya sangat sulit ditemui. Melihat perlakuan Terlapor yang tidak 

mempunyai itikad baik, Pelapor mencoba untuk meminta kembali uang yang telah 

diserahkannya namun uang tersebut belum dikembalikan oleh Terlapor. Pada amar 

putusannya, Terlapor dihukum dengan sanksi berupa usulan pemberhentian sementara 

selama 3 (tiga) bulan. Usulan ini diberikan untuk dilimpahkan ke Majelis Pengawas 

Pusat yang kemudian dilimpahkan lagi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemberhentian tersebut, hanya saja 

pada kasus ini, Majelis Pengawas Wilayah tidak meneruskan usulan dari putusan 
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tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat. Hal ini mempertanyakan kembali kinerja dari 

Majelis Pengawas Notaris dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh 

Notaris selaku PPAT juga dalam memberikan sanksi.8 

Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus mempunyai 

dasar hukumnya dan ditetapkan dalam Undang-Undang. Perlu disadari oleh semua 

pihak bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat 

penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, hukum 

pajak harus dapat memberi jaminan kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan 

keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak 

di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang.9 

Dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ketiga 

dinyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan Undang-undang”. Sesuai dengan hakekatnya, pajak adalah 

pungutan yang memaksa, dimana hanya negara yang dapat mengenakan pajak dan 

untuk keperluan negara.10 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

																																																								
8	Adeliva	Fathia	Asmara,	Pelaksanaan	Kewenangan	Majelis	Pengawas	Wilayah	Terhadap	Notaris	Yang	
Melakukan	Penggelapan	Uang	Pajak	Bea	Peralihan	Hak	Atas	Tanah	Dan	Bangunan	(BPHTB),	Studi	Kasus	
Putusan	 Majelis	 Pemeriksa	 Wilayah	 Notaris	 DKI	 Jakarta	 Nomor	 03/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI	
JAKARTA/VI/2015,	Jurnal	Universitas	Indonesia,	Vol.1	No.001,	2019,	hlm.	12	
9	Santoso	Brotodihardjo,	Pengantar	Ilmu	Hukum	Pajak	(	Bandung:	PT	Refika	Aditama,	2003)	hlm.	37.	
10	Bagir	Manan,	Perkembangan	Undang-	Undang	Dasar	1945	(Yogyakarta:	Penerbit	FH	UII	Press,	2004)	
hlm.73.	



	 10 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.11 

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut :  

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,  

2. Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean, dan  

3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.  

Bahwa terkait kewenangan PPAT dalam menerima dan membayarkan uang 

pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara yakni kewenangannya 

tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PPAT tidak 

mempunyai kewenangan untuk menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah 

yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara yakni bank persepsi yang ditunjuk yang 

harus dilaksanakan sebelum dilakukannya jual beli ataupun peralihan hak atas tanah.  

Perbuatan Terdakwa sebagai PPAT tidak memenuhi kewajibannya dalam 

menyelesaikan pembayaran untuk proses penerbitan sertifikat, hal ini bertolak 

belakang dengan peranan seorang PPAT yang seharusnya ikut serta dalam melakukan 

pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang terutang pada pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatangani akta pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar. 

																																																								
11	Undang-Undang	Tentang	Perubahan	Ketiga	Atas	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	1983	Tentang	
Ketentuan	Umum	dan	Tata	Cara	Perpajakan,	No.	28	Tahun	2007,	LN.	No.	85	Tahun	2007,	TLN	No.	4740,	
ps	1(1).	
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Saat dilakukan jual beli ataupun peralihan hak atas tanah yang dilakukan 

dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang, maka penjual wajib 

terlebih dahulu membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan pembeli wajib terlebih dahulu 

membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Bank persepsi 

yang ditunjuk. 

Adanya kewajiban pembayaran PPh dan BPHTB tersebut mengakibatkan 

tenggang waktu antara perikatan jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT, dengan 

pelaksanaan jual beli/peralihan hak atas tanahnya yang dilakukan dihadapan PPAT 

yang berwenang memiliki jarak waktu yang relatif lama, dan biasanya para pihak yang 

melakukan transaksi jual beli hak atas tanah tersebut menyerahkan sejumlah uang 

untuk biaya PPh dan BPHTB dengan menitipkannya kepada PPAT yang membuat akta 

peralihan hak atas tanahnya. Oleh karena angka waktu yang relatif lama antara 

perikatan jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dengan jual beli yang dilakukan 

dihadapan PPAT yang berwenang tersebut, sedangkan biaya PPh dan BPHTB yang 

dititipkan oleh klien kepada PPAT, memungkinkan adanya peluang penyelewengan 

dana PPh dan BPHTB yang dititipkan tersebut. 

Di satu sisi, PPAT berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

kliennya dengan membantu membayarkan PPh dan BPHTB atas tanah yang dialihkan 

tersebut, namun di sisi lain hal itu membuka peluang terjadinya penyelewengan dana 

pembayaran PPh dan BPHTB tersebut. 

Pelayanan membantu klien untuk menyetorkan PPh dan BPHTB oleh PPAT 

sebenarnya mempunyai sisi positif, selain menguntungkan kliennya yang tidak perlu 
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repot membayarkan/menyetorkan pajak-pajak dalam proses peralihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan, di sisi lain juga akan menghindarkan PPAT dari hal-hal yang 

merugikan atau menjelekkan nama baik PPAT sendiri. Dengan memberikan pelayanan 

pembayaran PPh dan BPHTB oleh PPAT, maka PPAT yang bersangkutan dapat 

menjamin bahwa PPh dan BPHTB atas tanah yang dialihkan haknya tersebut benar-

benar telah disetor ke kas Negara maupun ke kas Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada 

latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk menulis proposal tesis 

dengan judul “Kedudukan dan Tanggung Jawab oleh PPAT dalam Melakukan 

Pembayaran Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan oleh 

Klien dalam Kaitannya dengan Pelaporan Pajak”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme kewajiban pembayaran pajak oleh warga negara yang 

menggunakan jasa PPAT? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak 

pidana penggelapan pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1    Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum 

bagi Notaris selaku PPAT yang telah melakukan pelanggaran kode etik dalam 

kasus penggelapan pajak, yang mana tentu saja sangat mencoreng nama baik 
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Lembaga Kenotariatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Menganalisis bagaimana mekanisme kewajiban pembayaran pajak oleh 

warga negara yang menggunakan jasa PPAT. 

2) Menganalisis bagaimana akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang 

melakukan tindak pidana penggelapan pajak 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang perdata, lebih spesifik yaitu 

terkait dengan Notaris selaku PPAT sebagai pejabat umum. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dan pemahaman kepada Notaris selaku PPAT agar menjaga kehormatan 

jabatannya dan kehormatan perkumpulan organisasi profesi Notaris, terutama 

selalu berpedoman sesuai dengan kode etik notaris dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab 

masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri atas: 



	 14 

BAB I PENDAHULUAN  

Pendahuluan dalam bab ini akan menguraikan antara lain mengenai Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan yang akan diajukan dalam proposal penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN UMUM  

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai Tinjauan Teori mengenai 

Notaris selaku PPAT, Kode Etik Notaris selaku PPAT, Tindak Pidana 

Penggelapan, Teori Tanggung Jawab Hukum, serta Tinjauan Konseptual 

mengenai Tata Cara Pelaporan Pajak. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi 

Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Alat Pengumpulan 

Data dan Analisis Data. 

BAB IV ANALISIS  

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai 

mekanisme kewajiban pembayaran pajak oleh warga negara yang 

menggunakan jasa PPAT dan akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang 

melakukan tindak pidana penggelapan pajak. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta 

berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna 

dan bermanfaat bagi instansi terkait dan pembaca. 

 


