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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

PPAT sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyebutkan: 

PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta-akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 

 

Definisi tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kemudian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa PPAT memiliki tugas 

pokok dan kewenangan. Tugas pokok PPAT yaitu, melaksanakan sebagian 

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai 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 

itu. Perbuatan hukum dimaksud mengenai jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak 

guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan 
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dan surat kuasa membebankan hak tanggungan. Perbuatan hukum 

sebagaimana diuraikan diatas dituangkan ke dalam bentuk akta yang mana 

akta itu merupakan kewenangan dari PPAT. Adapun fungsi Akta PPAT yaitu 

sebagai alat bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum dan 

dijadikannya dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan 

pembebanan hak yang bersangkutan.1  

Jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat dan 

pemasukan dalam perusahaan, demikian  juga pelaksanaan hibah wasiat 

dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum 

yang bersangkutan di hadapan PPAT, dipenuhi syarat “terang” (bukan 

perbuatan hukum yang “gelap” yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). 

Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan secara nyata atau “riil” 

perbuatan hukum yang dilakukan jual beli. Dengan demikian ketiga sifat jual 

beli, yaitu tunai, terang dan riil dipenuhi. Akta tersebut membuktikan 

bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena 

perbuatan hukum yang dlakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan 

hak, maka akta terebut secara implisit juga membuktikan bahwa penerima 

hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu baru diketahui 

oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahli warisnya karena 

administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum.2  

                                                           
1 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jakarta, Rajawali 

Pers, 2016, hlm. 75. 
2 Ibid, hlm.330-331.  
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Dalam rangka peralihan hak dengan jual beli hak atas tanah atau hak 

milik atas satuan rumah susun harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembuktian dengan 

akta PPAT tersebut merupakan syarat jual beli hak atas tanah. Ketentuan itu 

diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan peralihan hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, 

pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak 

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.3 

Berbeda halnya dengan akta PPAT, pembuatan akta diluar kewenangan 

PPAT atau di luar perbuatan hukum bidang pertanahan di atas, maka akta 

yang dibuat adalah akta Notaris. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris menyebutkan: 

Notaris bewenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

 

                                                           
3 Urip Santoso, op.cit., hlm. 367.  
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Kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 15 ayat (2)  dan (3) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menyebutkan: 

Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan 

berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan 

kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan 

hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang 

berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang. 

Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Kewenangan Notaris dalam membuat akta-akta autentik lebih luas 

daripada  kewenangan PPAT. Kendati demikian, hanya PPAT yang 

berwenang dan mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan pendaftaran 

tanah melalui pembuatan akta-akta autentik atas perbuatan hukum mengenai 

hak atas tanah, namun akta tersebut tetap berada dalam lingkup hukum 

perdata, bukan hukum publik.4  

Selanjutnya dalam proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli 

tersebut di atas, penjual dan pembeli dikenakan pajak atas terjadinya proses 

transaksi jual beli tanah tersebut. Penjual dikenakan pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau 

bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, 

lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.5  

                                                           
4 Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Yogyakarta: Laksbag 

Pressindo, 2011, hlm. 42. 
5 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan 

Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.  
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Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan antara lain:6 

1. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun 

sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak; yang usaha pokoknya 

melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;  

2. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun 

sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya 

melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau  

3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat 

penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah 

yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Berangkat dari pemaparan uraian di atas, terdapat kasus seseorang 

bernama Diastuti, S.H. adalah Notaris/PPAT yang berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Hukum Nomor C-279.HT.03.03.Th.2000 tanggal 17 Maret 

2000 sebagai Notaris yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) dengan Surat Keputusan N0.36-IX-2000 tanggal 20 November 

                                                           
6 Pasal 2 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan 

Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. 
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2000 yang berkedudukan di Kota Bandung dan berkantor dengan alamat di 

Jalan Gajah No. 4. Selanjutnya disebut Terlapor. Kemudian pihak yang 

melaporkan adalah Soewargi Natadikara, Dra. Ima Chimadawati dan Lenny 

Dewi Angraini, ketiganya merupakan ahli waris dari Ny Rd. Hj. Dewi Suprih 

dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 4743/42/X/2009/Kecamatan 

Sumur Bandung tertanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat oleh Camat Sumur 

Bandung, disebut sebagai Pelapor. Pelapor tersebut sebagai pemilik atas 

sebidang tanah yang terletak di Blok Cinambo, Kelurahan Sukamulya, 

Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 

125/Sukamulya/Cinambo dengan Gambar Situasi Nomor 1504/1990 

tertanggal 2 Mei 1990 dengan luas sisa 14.770 M2 (meter persegi).7  

Majelis Pemeriksa Daerah Notaris kota Bandung, setelah melakukan 

pemeriksaan dalam sidang Majelis Pemeriksan Daerah Notaris Kota Bandung 

pada tanggal 23 Februari 2016 menyimpulkan:8 

1. Bahwa Pelapor mempermasalahkan tentang pembuatan Akta Jual Beli 

(AJB) yang dibuat oleh Terlapor, yaitu Diastuti, SH. Notaris/PPAT 

Kota Bandung, antara Pelapor dan Pembeli, karena Pelapor merasa 

tidak melakukan penandatanganan AJB di hadapan Terlapor; 

2. Bahwa Terlapor mengakui telah membuat AJB antara Pelapor dengan 

Pembeli tanpa dilakukan di hadapan para pihak. Terlapor hanya 

memberi tanggal, nomor akta dan menandatangani AJB yang  telah 

                                                           
7 Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor:03/B/MPPN/X/2018, hlm. 2. 
8 Ibid,  hlm. 4.  
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ditandatangani sebelumnya oleh pihak Pelapor dan Pembeli melalui 

perantara Saudari Fitriani; 

3. Pelapor mempermasalahkan pembayar Pajak Penghasilan (PPh) yang 

seharusnya dibayarkan oleh Pelapor  yang ternyata setelah diperiksa di 

Kantor Pajak, PPh tersebut tidak dibayarkan. Padahal Pelapor telah 

menitipkan, menyerahkan uang PPh tersebut kepada Fitriani untuk 

segera dibayarkan.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 

Daerah Notaris Kota Bandung (MPDN) pada tanggal  23 Februari 2016, 

ditemukan fakta-fakta hukum atas nama Notaris yang bersangkutan, yaitu:9 

1. Bahwa telah terjadi penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tanah 

antara Pelapor dan Pembeli yang tidak dilaksanakan di Kantor 

Terlapor, dan Terlapor dengan Pelapor tidak saling mengenal. AJB  

tersebut dibuat dengan Nomor  378/2009 tertanggal 14 Desember 

2009; 

2. Bahwa Pelapor pada waktu penandatanganan Blanko AJB mengira 

Saudari Fitriani adalah seorang Notaris; 

3. Bahwa pembuatan AJB antara Pelapor dengan Pembeli difasilitasi 

oleh Saudari Fitriani yang bukan Notaris dalam hal ini Terlapor; 

4. Bahwa Terlapor dalam pembuatan AJB tersebut hanya memberikan 

tanggal akta, nomor akta dan menandatangani akta; 

                                                           
9 Ibid,  hlm.5.  
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5. Bahwa Terlapor tidak pernah meminta data-data/dokumen pendukung 

dalam rangka pembuatan AJB. 

Penemuan fakta-fakta hukum di atas, maka oleh Majelis Pengawas 

Daerah Notaris Kota Bandung merekomendasikan bahwa telah terjadi 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris Diastuti, SH sebagai 

Terlapor. Untuk penanganan selanjutnya temasuk mengenai sanksi  sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diserahkan 

sepenuhnya kepada Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat (MPWN) .10 

Kemudian menindaklanjuti rekomendasi dari MPDN Bandung maka 

MPWN dalam Putusan Nomor 9/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/IV/2017 

pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:11 

1. Pengaduan atau tuntutan Pelapor dapat diterima; 

2. Menghukum Terlapor karena terbukti telah bertindak tidak amanah, 

tidak jujur, tidak saksama, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana 

mestinya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan 

tanggung jawab Terlapor sebagai Notaris dan tidak pula menjaga 

kepentingan Pelapor denga sanksi berupa pemberhentian dengan 

hormat dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melanggar 

kewajiban yang di atur dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) 

huruf a dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

                                                           
10 Ibid., hlm. 16. 
11 Ibid, hlm.17.  
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan putusan dari MPDN dan 

MPWN sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya memori banding dari 

Telapor, maka berdasarkan hasil rapat dan musyawarah Majelis Pemeriksa 

Pusat Notaris (MPPN) dalam memeriksa perkara ini, mengadili:12 

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding terdahulu 

Terlapor untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris 

Provinsi Jawa Barat Nomo: 09/PTSMPWN/Prov.Jawa Barat/IV/2017; 

3. Mengusulkan penjatuhan sanksi dengan hormat terhadap 

Pembanding/Terlapor  Diastuti, S.H, Notaris Kota Bandung kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. Memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung untuk 

menunjuk Notaris pemegang protokol atas Notaris Diastuti, S.H; 

5. Memerintahkan Notaris Diastuti, S.H Kota Bandung untuk serah 

terima protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada 

Notaris pemegang protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak Surat Keputusan diterbitkan.  

Berangkat dari uraian yang telah dijelaskan sebagaimana di atas, 

perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Diastuti sebagai Notaris/PPAT 

                                                           
12 Ibid, hlm. 21.  
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adalah pelanggaran dalam jabatannya sebagai PPAT dengan tidak memenuhi 

ketentuan pembuatan akta-akta PPAT terutama Akta Jual Beli (AJB). Akan 

tetapi, dengan adanya pelanggaran tersebut justru penjatuhan sanksi 

diputuskan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat yang 

direkomendasikan oleh MPDN kota Bandung hingga pada putusan yang 

incracht dalam Putusan Majelis Pemeriksa dan Pengawas  Pusat Notaris. 

Sehingga menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis putusan 

kasus tersebut di atas dengan dalam penelitian ini dengan judul “AKIBAT 

HUKUM AKTA JUAL BELI (AJB) YANG DIBUAT NOTARIS/PPAT 

YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PENJUAL DAN 

PEMBELI SERTA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 

YANG DIPALSUKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS 

PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR 03/B/MPPN/X/2018).”   

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah akibat hukum Akta Jua Beli (AJB) yang dibuat 

Notaris/PPAT yang tidak dilakukan di hadapan penjual dan pembeli serta 

pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang dipalsukan? 

2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi terhadap Notaris/PPAT yang melakukan 

pelanggaran? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai, dalam penelitian ini yaitu: 



 

11 

 

1. Untuk mengetahui akibat hukum Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat 

Notaris/PPAT yang tidak dilakukan di hadapan penjual dan pembeli serta 

pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang dipalsukan; 

2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap Notaris/PPAT yang 

melakukan pelanggaran. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu 

kenotariatan yang lebih khusus pada penerapan sanksi terhadap 

Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam hasil penelitian ini diperuntukan bagi pihak-

pihak yang terkait untuk kepentingan pengembangan ilmu kenotariatan 

yang hasilnya diharapkan dapat bermanfaat 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang setiap bab 

disusun dan dibahas dengan uraian tersendiri dengan rinci dan jelas. Adapun 

gambaran mengenai isi dari penelitian ini antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan Umum Jabatan Notaris yang menguraikan pengertian 

Notaris, kewenangan Notaris, kewajiban dan larangan Notaris, 

kedudukan dan wilayah kerja Notaris, kode etik Notaris, 

pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Notaris, Majeis Pengawas 

Daerah Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis 

Pengawas Pusat Notaris. 

Tinjauan umum Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 

menguraikan pengertian PPAT dan fungsi  PPAT, kewenangan 

PPAT, kewajiban dan larangan PPAT, kedudukan dan wilayah 

kerja PPAT, kode etik PPAT, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi 

PPAT, Majelis Pengawas Pusat PPAT, Majelis Pengawas Wilayah 

PPAT, Majelis Pengawas Daerah PPAT. Ketiga, tinjauan umum 

mengenai Pajak Penghasilan (PPh). 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Terdiri dari jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data.  

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Menguraikan  akibat hukum Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat 

Notaris/PPAT yang tidak dilakukan di hadapan penjual dan 

pembeli serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang 
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dipalsukan. Kemudian menguraikan penjatuhan sanksi terhadap 

Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan hasil penelitian atas jawaban dari perumusan masalah 

yang dikaji berupa kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


