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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Keinginan untuk mencapai taraf hidup yang baik merupakan salah 

satu tujuan yang ingin diraih oleh manusia. Manusia memiliki beragam 

cara agar dapat memenuhi tuntutan hidup. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara yaitu usaha sendiri, bersekutu, dan/atau ada pihak lain yang 

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Cara-cara tersebut memiliki 

keterkaitan yang dimasukkan ke dalam perjanjian dengan melakukan 

kerja sama antara pihak yang berkepentingan.  

Kerja sama yang dilakukan akan memunculkan perjanjian sehingga 

terdapat perikatan antara beberapa pihak. Perjanjian atau verbintenis 

adalah peristiwa yang terjadi antara dua atau lebih pihak dengan 

memberikan hak pada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan 

pihak lain mewajibkan untuk memberi prestasi, peristiwa tersebut 

memiliki hubungan pada hukum terkait kekayaan atau harta benda.1 

Faktor budaya Indonesia memiliki pengaruh penting di dalam perjanjian. 

Salah satu kebudayaan Indonesia yaitu prinsip kepercayaan yang terjadi 

dalam suatu perjanjian, prinsip tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu 

pengikatan perjanjian secara lisan dan dilakukan dengan menghadiri 

beberapa orang saksi. Namun, budaya tersebut menjadi tidak relevan 

 
1 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 6. 
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terkait jaminan dalam melakukan suatu perjanjian karena memiliki 

kelemahan-kelemahan ketika terjadi sengketa.  

Syarat yang dinyatakan sah dalam melakukan perjanjian harus 

terdapat adanya kesepakatan, pihak yang cakap, adanya hal tertentu dan 

dengan sebab yang halal sesuai yang ada dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Persyaratan sah dalam kata 

sepakat dan kecakapan adalah syarat subjektif, jika dilanggar maka 

perjanjian dapat dibatalkan. Persyaratan hal tertentu dan sebab yang halal 

merupakan persyaratan objektif, apabila melakukan pelanggaran 

persyaratan objektif maka perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah 

ada. Dengan memenuhi seluruh persyaratan maka perjanjian yang 

diperjanjikan menjadi sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. 2 

Para pihak dalam menjalankan perjanjian harus memiliki itikad baik 

yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPer. Terdapat 2 teori 

dalam menjalankan perjanjian yaitu teori subjektif dan teori objektif. 

Awal mula dalam memulai hubungan hukum, berasal dari tekad dan 

pemikiran pihak yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang telah 

terpenuhi disebut itikad baik berdasarkan teori subjektif. Ketika pihak 

yang bersangkutan telah beritikad dengan baik, maka syarat yang tidak 

dipenuhi akan dianggap terpenuhi.3 

Pasal 1313 KUHPer menjelaskan yaitu: “Perjanjian adalah suatu 

perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

 
2

 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2007), hal. 1. 
3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, 2006), hal.56 
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satu orang atau lebih.”4  Selain itu, terdapat kejadian antara dua atau lebih 

pihak melakukan janji digunakan untuk melaksanakan sesuatu disebut 

perjanjian menurut Subekti.5 Sedangkan, Abdul Kadir Muhammad 

mengatakan bahwa terdapat peristiwa kesepakatan yang melibatkan 

hukum di antara dua pihak atau lebih.6 Pelaksanaan perjanjan dilakukan 

dengan cara tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis lebih mudah dalam 

membuktikan adanya perjanjian tersebut karena ada bukti yang dapat 

dilihat akan tetapi apabila dilakukan secara lisan perjanjian tersebut sulit 

untuk dibuktikan. Perjanjian dapat juga dilakukan di bawah tangan, 

perjanjian akan dibuat oleh pihak yang membuat akta tetapi tidak 

melibatkan pejabat pembuat akta. Kesepakatan antara dua pihak dan 

tanggal pembuatan merupakan faktor yang berpengaruh pada akta yang 

dibuat di bawah tangan.7 Kemudian, perjanjian dapat dibuat secara akta 

otentik. Akta otentik memerlukan pejabat pembuat akta, sudah memiliki 

bentuk yang diatur oleh undang-undang, dan harus melibatkan pejabat 

umum yang berkuasa berdasarkan Pasal 1868 KUHPer.8 

Pada saat ini, terdapat peningkatan dalam penggunaan jasa notaris di 

masyarakat yang bertujuan untuk membuat perjanjian. Wewenang yang 

dimiliki notaris untuk membuat perjanjian akta otentik dapat memberikan 

perlindungan pada pihak yang melakukan perjanjian. Akta notaris 

memiliki bukti-bukti dan bersifat otentik sehingga notaris dijadikan pihak 

 
4 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.52 
5  R. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, cetakan. 10, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hal.11 

6  Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 2004), hal 6. 

7  Husni Thamrin, Pembuatan Akta oleh Notaris, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 17. 

8 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Sinar Grafika, 

2006), hal. 465 
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yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta otentik sesuai dengan 

yang diatur dalam Undang-Undang. Terdapat berbagai jenis perjanjian9 

seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, dll 

yang sering dibuat oleh notaris sesuai dengan KUHPer. 

Berdasarkan undang-undang, notaris adalah seorang pejabat umum 

yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya yang telah tercantum di Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (“UUJN”). Seorang notaris memiliki tanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan dan mempunyai kemampuan serta 

wawasan luas dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan secara 

khusus. Profesi sebagai seorang notaris akan berhadapan dengan 

berbagai jenis kepribadian dan keinginan manusia dalam pembuatan akta 

otentik atau legalisasi suatu perjanjian sebagai bukti secara tertulis. 

Berdasarkan hal tersebut notaris harus dapat menjaga dan menerapkan 

prinsip dalam menjaga martabat profesinya. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa notaris merupakan pihak yang 

diberikan kewenangan dari pemerintah untuk menyaksikan, 

mengesahkan berbagai surat-surat. 10 

Ketentuan dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPer, akta otentik 

merupakan alat bukti secara tertulis dengan bentuk yang telah diatur 

dalam undang-undang, pembuatan oleh pejabat umum yang memliki 

 
9 Op.cit., hal. 66. 

10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 618 
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kuasa dimana tempat dibuatnya akta tersebut.11 Akta otentik 

menampilkan bukti jika pihak-pihak terkait telah menerangkan isi yang 

telah ditulis di dalam akta dan isi yang telah diterangkan tersebut 

dinyatakan benar. Pembuktian akta otentik secara lahiriah, formil, dan 

material, membuat akta otentik mempunyai kekuatan dalam memberikan 

bukti. 

Akta otentik dalam pembuatannya telah dintentukan bentuknya 

oleh Undang-Undang. Masyarakat yang memilih akta otentik sebagai 

pembuktian adalah mereka yang memahami kekuatan akta sebagai alat 

bukti secara tertulis. Bukti yang ada di dalam akta otentik memiliki peran 

penting ketika terdapat perbuatan Hukum yang membutuhkan suatu 

pengesahan berkekuatan hukum. 

Notaris biasanya merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). PPAT merupakan seorang pejabat umum dengan 

wewenang dalam pembuatan akta otentik pada perbuatan hukum tertentu 

terkait hak atas tanah yang tertulis dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 jo PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tugas utama seorang PPAT adalah 

membuat akta yang akan dijadikan bukti telah melakukan perbuatan 

hukum tertentu terkait hak atas tanah pada sebagian aktivitas pendaftaran 

tanah. Dengan dibuatnya akta tersebut akan digunakan untuk melakukan 

pendaftaran perubahan data tanah yang disebakan adanya perbuatan 

hukum. Jual beli, tukar menukar, hibah, pembebanan hak tanggungan, in 

 
11 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 

(Bandung: PT Citra Aditya baktu, 2012), hal 267.  
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breng, pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangungan, dll merupakan 

perbuatan hukum yang dimaksudkan. 

Transaksi yang dilakukan dalam aktivitas jual beli tanah 

memerlukan Notaris dan PPAT. Tahap awal, pembeli dan penjual akan 

menghadap ke Notaris dan PPAT untuk membuat akta-akta wajib. 

Apabila tanah yang diperjualbelikan masih dalam tahap pengecekan di 

Badan Pertanahan Nasional, belum melakukan pemecahan sertifikat, 

dan/atau pembeli belum melakukan pelunasan sepenuhnya, maka 

Perjanjian Pengikatan Jual beli akan dibuatkan oleh Notaris. Akan tetapi, 

ketika status tanah sudah lengkap, maka Notaris akan langsung 

membuatkan Akta Jual Beli.  

Pada saat pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris 

akan membuat Akta Kuasa Menjual sehingga pembeli mendapatkan 

kuasa dari penjual untuk membuat Akta Jual Beli. Akta Kuasa Menjual 

dibuat tanpa hak substitusi yaitu agar pembeli tidak memindahtangankan 

kembali atau menjual tanah yang telah dibeli kepada pihak lain. Dengan 

adanya hak substitusi maka pembeli akan melakukan penggelapan pajak. 

Ketika pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli maka 

secara otomatis penjual telah dikenakan 2,5% (dua koma lima persen) 

dari nilai yang diperjualbelikan akan tetapi pembeli baru akan dikenakan 

pajak pada saat pembuatan Akta Jual Beli. Fungsi dari Surat Kuasa 

Menjual digunakan agar pembeli dapat memindahtangankan lagi tanah 

yang sudah dibeli tanpa harus membuat Akta Jual Beli dahulu, sehingga 
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terbebas dari Pajak 2,5% (dua koma lima persen) yang seharusnya 

dibayarkan oleh pembeli.  

Dalam studi kasus yang diangkat oleh penulis, memaparkan kasus 

Mas Joko Wiwoho (Penggugat) dan Siti Madiyatmi (Tergugat) terdapat 

transaksi hutang dan kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam 

pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 19 tanggal 04 September 2003 

yang dibuat oleh Sunarto, SH. yang merupakan notaris di Surakarta. Di 

dalam Akta Pengakuan Hutang menyebutkan adanya jaminan berupa 

tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No. 435 atas nama Mas 

Joko. Dalam akta tersebut jumlah hutang yaitu sebesar Rp. 110.000.000 

(seratus sepuluh juta Rupiah) dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) 

sebulan dan cicilan Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu) per 

bulan sampai 20 (dua puluh) bulan. Akta Pengakuan Hutang ini 

dilekatkan Surat kuasa menjual. Penggugat ditegur oleh Notaris karena 

Tergugat telah lalai dalam melakukan prestasinya yang terdapat dalam 

Akta Pengakuan Hutang. 

Tanpa adanya sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat menjual 

Sertifikat Hak Milik No. 435 yang berarti melakukan jual beli tanah dan 

bangunan milik Penggugat. Hal tersebut menyatakan bahwa tergugat 

telah melakukan tindakan dengan mengatasnamakan diri sendiri. 

Sertifikat Hak Milik No. 435 dilakukan balik nama oleh Tergugat 

menggunakan Surat Kuasa Menjual yang sebelumnya telah dibuat 

dengan Penggugat dan Tergugat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan (UUHT), Pasal 6, dan Pasal 20 ayat 2 dan 3, 
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pada saat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kreditur 

berhak untuk menjual barang yang dijaminkannya lewat pelelangan 

umum sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.  

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

91/Pdt.G/2006/PN.Ska mengabulkan seluruh gugatan dari Para 

Penggugat, Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan 

hukum, Akta Pengakuan Hutang, jual beli tanah SHM No. 435 dan Surat 

Kuasa Menjual harus batal demi hukum. Putusan Pengadilan Tinggi 

Nomor 134/Pdt/2007/PT.SMG Jawa Tengah adalah menerima 

permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta yang mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak mempunyai 

kewenangan dalam penjualan dari tanah dan bangunan yang dijadikan 

jaminan oleh Penggugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 

318K/Pdt/2009 tanggal 23 Desember 2010 adalah menolak permohonan 

dari pemohon kasasi dan menguatkan kembali putusan yang telah 

diputusan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 

Berdasarkan paparan kasus oleh penulis di atas, selanjutnya 

penulis akan membuat penelitian berjudul “Penyalahgunaan Pemberian 

Surat Kuasa Menjual Dalam Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh 

Notaris. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 318K/Pdt/2009)”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Pembahasan yang hendak dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan 

permasalahan yang ada di latar belakang adalah: 
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1. Bagaimana kedudukan Surat Kuasa Menjual dalam Akta Pengakuan 

Hutang? 

2. Bagaimana akibat hukum yang muncul dari penyalahgunaan 

pemberian Surat Kuasa Menjual Dalam Akta Pengakuan Hutang Yang 

Dibuat Oleh Notaris. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 

318K/Pdt/2009) ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini: 

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan Surat Kuasa Menjual dalam 

Akta Pengakuan Hutang  

2. Mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan pemberian Surat Kuasa 

Menjual Dalam Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris. 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 318K/Pdt/2009) 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat sebagai sumber 

kepustakaan dan menjadi sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum, khususnya dalam 

bidang hukum perdata. 

2. Secara Praktis  

a) Bagi peneliti maupun pembaca 

Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

peneliti mengenai surat kuasa menjual. 

b) Bagi masyarakat 
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Untuk menambah informasi bacaan referensi serta sumber 

kepustakaan bagi masyarakat khususnya dalam hal surat kuasa 

menjual. 

c) Bagi pemerintah dan lembaga legislatif 

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah unuk lebih 

mengawasi pelaksanaan perlindungan bagi pemegang surat 

kuasa menjual. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis 

dalam penelitian dimulai dari Bab I-V. Sistematika penulisan digunakan 

untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang 

akan dibuat untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan 

merupakan gambaran dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun 

sistematika penulisan tersebut sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

konseptual dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan dan 

menjelaskan mengenai perjanjian, pemberian kuasa 

dan surat kuasa, hak tanggungan dan notaris 

berdasarkan KUHPer, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, yang akan digunakan untuk 

menganalisis dan memecahkan permasalahan yang 

ada di dalam kasus. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian 

Penulis yang diperlukan untuk melakukan penelitan 

ini. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, Penulis akan melakukan penelitian 

dengan menjabarkan mengenai jawaban dari 

permasalahan yang ada berdasarkan data hasil 

penelitian dan dikaitkan dengan teori yang ada. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa 

jawaban singkat atas permasalahan penelitian 

berdasarkan hasil analisis permasalahan. Selain 

memuat kesimpulan, bab ini juga akan memuat 

tentang saran yang diusulkan oleh Penulis atas 

kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum 

dapat diselesaikan oleh Penulis. 
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