
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang pada 

kaidah moral sebagai acuan perilakunya. Kaidah moral ini kemudian dijelmakan 

ke dalam kaidah sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan hidup 

bermasyarakat, yang disebut hukum kebiasaan. Tetapi karena manusia 

mempunyai keterbatasan, kelemahan seperti berbuat khilaf, keliru, maka tidak 

mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang 

menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil yang perlu dipulihkan kembali. 

Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan diperlukan sarana 

pendukung yaitu organisasi masyarakat dan organisasi negara. Dalam bidang 

hukum, organisasi masyarakat dapat berupa organisasi profesi hukum yang 

berpedoman pada kode etik. Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat 

dipulihkan ketertiban dan kestabilan.
1 

 
Kode Etik Profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh 

kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota 

bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di 

mata masyarakat. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun 

secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik. Alasan dibuat tertulis 

mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan 

pihak lain dan pencegah kesalahpahaman dan konflik. Namun, kode etik profesi 

 
 

1 Roesnastiti Prayitno, Kode Etik, Diktat bahan ajar kuliah Universitas Indonesia, 2017, hal. 8.
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mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang 

terjadi di sekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk 

diabaikan.
2 

Notaris merupakan pejabat umum yang keberadaannya diperlukan oleh 

masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

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

Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJN.
3 

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : 

 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya.” 

 

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta-akta autentik atas 

permintaan para pihak mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
4 

 
Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-Undang Jabatan 

Notaris, yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa seorang Notaris 

dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan 

masyarakat dan sebagai pejabat umum yang harus bertanggung jawab terhadap 

pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris. 

 
 
 
 
 

2
 Lieke Lianadevi Tukgali, Kode Etik Profesi Hukum, bahan ajar kuliah Universitas Pelita 

Harapan, 2017, hal. 15.  
3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan diumumkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3.

  

4 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 
2014), hal. 1.
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Pada dasarnya seorang notaris wajib membekali dirinya dengan 

intelektualitas dan spiritualitas yang memadai. Bekal intelektualitas diperoleh dari 

pendidikan formal, magang, dan pengalaman di dalam praktik. Bekal spiritualitas 

seharusnya ada pada diri Notaris yang timbul dari dalam diri sendiri, dalam hati 

nurani dan terjabarkan di dalam perilaku, mengingat tantangan yang dihadapi 

dalam kehidupan keduniawian yang semakin kompleks dan masyarakat yang 

terus-menerus berubah.
5 

 
Notaris sebagai pengabdi masyarakat, menjalankan sebagian tugas negara 

dan karena itu sangat penting bagi para Notaris di dalam memangku jabatannya 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan 

pelayanannya, notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada 

masyarakat, bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan jasa yang diberikannya. 

Sumpah/janji Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan sumber norma 

Notaris dan dari norma tersebut lahir bagaimana seharusnya notaris bersikap dan 

berperilaku di dalam menjalankan jabatannya. 

 
Seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah 

dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus-menerus agar Notaris 

selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat 

terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan, 

maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris 

diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana 

 
 
 

 
5
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, (Bandung: 

PT.Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 149. 
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pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud adalah 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 
Kode Etik profesi Notaris yang disusun oleh organisasi profesi Notaris, 

yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik 

Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 2015 menjabarkan 

bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah 

kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang 

selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres 

Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta 

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang 

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat 

Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. 

 
Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat 

dijalankan dengan profesional. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai 

perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui 

Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang 

dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, 

Dewan Kehormatan mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan Kode Etik. 

 
Sesuai dengan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa Notaris diawasi 

pula oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). 

Pengawasan tersebut dilakukan agar meminimalisirkan terjadinya pelanggaran 
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tehadap UUJN, Kode Etik Notaris, bahkan AD/ART Notaris. Walaupun 

pengawasan terhadap Notaris sudah dilakukan, akan tetapi masih saja terdapat 

Notaris yang melakukan suatu pelanggaran 

 
Notaris merupakan suatu profesi mulia (nobile officium) karena profesi 

Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh 

Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban 

seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan 

tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh 

karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai 

ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
6 

 
Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan tugas-tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan 

tambahan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan 

pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum yang dilakukan oleh 

masyarakat, khususnya di bidang pertanahan. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah, yang menyebutkan: 

 
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, 

adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. 
 
 
 
 
 

 
6
 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, 

(Yogyakarta, UII Press, 2009), hal. 46. 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik 

Atas Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu seperti jual beli, 

hibah, tukar-menukar, inbreng, pembagian Hak Tanggungan, dan sebagainya. 

 
Berkenaan dengan wilayah kerjanya, Notaris sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

yang menyebutkan daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan 

kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya. Daerah kerja 

PPAT adalah satu wilayah provinsi. PPAT wajib mempunyai hanya satu kantor, 

yaitu di tempat kedudukannya. PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris, 

harus berkantor yang sama dengan tempat kedudukan Notaris. 

 
Dapat dikatakan bahwa kedudukan jabatan Notaris adalah sebagai pejabat 

umum/pejabat negara, hal ini dikarenakan kedudukan jabatan Notaris dalam 

kapasitas sebagai pembuat akta otentik maupun sebagai pembuat akta tanah, 

diangkat (disumpah) dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedudukan jabatan Notaris dalam 

kapasitas sebagai pembuat akta otentik maupun sebagai pembuat akta tanah 

adalah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pengesahan/legalisasi atas 
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pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat dalam rangka memberikan 

kepastian hukum. 

 
Dalam melaksanakan tugas jabatannya para Notaris/PPAT tidak hanya 

menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang saja tapi juga 

memberikan pelayanaan yang mendukung pekerjaan yang dilakukan sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu pelayanan Notaris yang 

dilakukan dalam kedudukannya sebagai PPAT adalah pelayanan pembayaran 

Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dalam hal jual beli dan peralihan hak atas tanah. Pelayanan membantu 

klien untuk menyetorkan PPH dan BPHTB oleh Notaris/PPAT sebenarnya 

mempunyai sisi positif, yaitu Notaris/PPAT dapat menjamin bahwa PPH dan 

BPHTB atas tanah yang dialihkan haknya tersebut benar-benar telah disetor ke 

kas Negara maupun ke kas Pemerintah Daerah. 

 
Seorang pejabat umum dalam hal ini Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), dalam melakukan pekerjaannya sebagai pembuat akta, tidak bisa 

lepas dari perpajakan, yang secara langsung berhadapan dengan calon wajib 

pajak. Dimana proses pengurusan sertifikat, peralihan atau balik nama sertifikat 

syaratnya adalah pembayaran pajak BPHTB dan PPh. 

 
Pembayaran pajak BPHTB dan PPh ini merupakan kewajiban dari wajib 

pajak, namun pembayaran tersebut bisa dilakukan oleh Notaris. Jika para pihak 

menitipkan pembayaran pajak BPHTB dan PPh tersebut dengan meminta bantuan 

kepada Notaris untuk membayarnya. Jabatan Notaris dalam mengurus kliennya 

digolongkan sebagai jabatan kepercayaan. Akan tetapi kepercayaan yang diberikan 

klien kepada Notaris justru disalahgunakan oleh Notaris tersebut dengan 
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cara tidak membayarkan pajak BPHTB dan digunakan oleh Notaris sebagai 

kepentingan pribadinya. 

 
Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu kasus yang penulis temukan dalam 

 

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 

03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/VI/2015 bahwa seorang Notaris berinisial IR, 

di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah 

melakukan penggelapan uang pajak BPHTB kliennya. Dimana seorang Pelapor 

bernama Erwan Kurniawan meminta bantuan kepada Terlapor yang dalam hal ini 

adalah Notaris IR untuk mengurus pembayaran pajak atas sertifikat tanahnya dan 

Pelapor telah mentransfer uang sebesar Rp. 167.296.000,- (seratus enam puluh 

tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Notaris tersebut 

sebagai biaya pembayaran pajak pembuatan sertifikat dan sampai saat ini Notaris 

IR tersebut belum pernah memberikan bukti apapun kepada pelapor bahwa pajak 

tersebut telah dibayarkan dan setelah pelapor melakukan pengecekan ternyata 

Notaris IR tersebut tidak pernah membayarkan uang dari pelapor untuk 

pembayaran pajak tersebut. Pelapor meminta untuk dikembalikan uangnya, 

namun uang tersebut sampai saat ini belum juga dikembalikan, sehingga Pelapor 

melaporkan perbuatan Notaris IR kepada Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis 

Pengawas Daerah memeriksa laporan pelapor dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris. 

 
Majelis Pengawas Wilayah Notaris tidak hanya berwenang melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan undang-

undang. Akan tetapi, Majelis Pengawas Wilayah Notaris juga melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran etika sebagaimana yang 
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dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan 

bagi kode etik Notaris, akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, agar para Notaris 

dapat memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang di dalam 

menjalankan tugas jabatannya, demi untuk pengamanan dari pentingnya 

masyarakat yang dilayaninya. 

 
Pengawasan terhadap Notaris yang melakukan penggelapan uang pajak 

klien harus lebih diperhatikan. Dalam hal pengawasan ini juga dibutuhkan peran 

dari masyarakat untuk mengawasi Notaris yang terbukti menggelapkan uang 

pajak, sehingga bentuk pengaduan masyarakat terhadap Notaris yang melanggar 

tersebut akan menjadi dasar bagi pengawas untuk mengawasi lebih lanjut dan 

menyelediki apakah pengaduan yang disampaikan dari masyarakat adalah benar 

adanya. Sehingga Notaris yang terbukti telah menggelapkan uang pajak harus 

diberikan sanksi yang tegas. 

 
Penting bagi Notaris yang melanggar untuk dijatuhkan sanksi sebagai 

salah satu bentuk penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya telah melanggar ketentuan UUJN maupun Kode Etik, serta untuk 

melindungi kliennya dan menjaga nama baik profesi Notaris. Adanya sanksi yang 

tegas bagi Notaris dilandasi oleh karena Notaris merupakan jabatan yang 

menyediakan jasanya kepada masyarakat, memerlukan kepercayaan dari 

masyarakat yang dilayaninya, dan keberadaan Notaris bukan hanya untuk 

kepentingan pribadi, sehingga seorang Notaris wajib untuk memegang teguh 

martabatnya. 

 
Oleh karenanya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Notaris Yang 
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Melakukan Penggelapan Uang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Jabatan 

Notaris (Studi Kasus: Putusan Nomor: 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI 

Jakarta/VI/2015)”. 

 
Penulis ingin meneliti bagaimana kewenangan dan penerapan sanksi yang 

diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris yang terbukti 

telah melakukan penggelapan uang pajak karena dikhawatirkan apabila penelitian 

ini tidak dilakukan maka akan bertambah banyak Notaris yang dengan sengaja 

menggunakan uang pajak klien untuk kepentingan pribadinya dan menganggap 

hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan 

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

 
1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

terhadap Notaris yang melakukan penggelapan uang pajak? 

 
2. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah 

Notaris kepada Notaris yang terbukti telah melakukan penggelapan 

uang pajak? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 
1. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

terhadap Notaris yang melakukan penggelapan uang pajak. 
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2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah 

Notaris kepada Notaris yang terbukti telah melakukan penggelapan uang 

pajak. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan hukum serta menambah studi kepustakaan khususnya dalam 

bidang hukum kenotariatan bagi para Notaris dan calon Notaris. Manfaat 

teoritis ini, terutama berkenaan dengan norma dan sanksi bagi Notaris 

yang telah menggelapkan uang pajak dan hal tersebut telah melanggar 

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. 

 
2. Manfaat Praktis 

 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

para akademisi, praktisi hukum, dan para anggota masyarakat yang 

memerlukan informasi hukum dan/atau pihak-pihak terkait dalam 

mengawasi Notaris yang melakukan penggelapan uang pajak. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I : Pendahuluan 

 

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok 

 

permasalahan, tujuan 
 

penelitian,

 manfaat 

 

penelitian, 

 

kerangka teori dan 

 

sistematika penulisan. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 

 

Dalam Bab ini akan diuraikan meliputi hasil kajian pustaka berupa 

penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai teori dan kerangka 

berpikir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menguraikan 

tinjauan pustaka mengenai Notaris dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai pejabat umum berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku, pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, dan 

Pajak BPHTB. 

 
BAB III : Metode Penelitian 

 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam sistematika penulisan. 

 
BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

 

Dalam  Bab  ini  penulis  akan  menguraikan  meliputi kasus  posisi  dari 

 

putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 

03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VI/2015, analisis dan pembahasan 

terhadap pokok-pokok permasalahan antara lain kewenangan Majelis 

Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris yang melakukan penggelapan 

uang pajak serta pemberian sanksi terhadap notaris yang terbukti telah 

melakukan penggelapan uang pajak. 

 
BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 

Merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang 

ada, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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