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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

       Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, dimana ketentuan 

tersebut  tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 

dan berpedoman pada pancasila dimana negara Indonesia sangat menjamin 

kepastian hukum, ketertiban umum, serta perlindungan hukum bagi setiap 

masyarakatnya. 

       Manusia sebagai subyek hukum dan makhluk sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya hidupnya secara sendiri, 

untuk memenuhi kebutuhannya dalam hidup bermasyarakat memerlukan 

individu lain, banyak hal yang dilakukan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat salah satunya melakukan atau mengadakan suatu perjanjian 

antara orang perorangan, orang dan badan hukum, maupun badan hukum dan 

badan hukum.        

      Seiring dengan perkembangan zaman saat ini sangat banyak masyarakat 

melakukan tindakan yang mengatur dan mengikat hal-hal tertentu guna untuk 

menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan sutau kerjasama atau lain 

sebagainya, pada saat ini pun banyak sekali baik kelompok maupun individu 

yang melaksanakan suatu perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, salah satunya terkait dengan perbuatan hukum 

kesepakatan bersama yang menimbulkan suatu perjanjian, oleh karena itu 

guna menjamin akan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum 
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terhadap para pihak terkait hal tersebut maka diperlukan adanya pejabat 

berwenang yang bersifat netral dan/atau tidak berpihak ke salah satu pihak, di 

negara Indonesia sendiri hal tersebut dipercayakan kepada pejabat umum 

yaitu Notaris dan PPAT.  

Notaris maupun PPAT yang merupakan salah satu apatarur pejabat umum 

negara memiliki  wewenang untuk membuat akta otentik serta wewenang-

wewenang lainnya sebagaimana yang tertuang didalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang khususnya mengatur Notaris dan PPAT dan/atau 

peraturan perundang-undangan lainnya, yang pada dasarnya kedua jabatan 

tersbut memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. 

       Indonesia sebagai negara yang menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum bagi masyarakatnya dalam setiap melakukan perbuatan hukum, maka 

dari itu negara Indonesia dalam menjamin hal tersebut memerlukan beberapa 

alasan atau dasar, salah satunya merupakan alat bukti tertulis yang memiliki 

kekuatan pembuktiannya sempurna (otentik) terkait semua peristiwa hukum 

yang terjadi. Alat bukti sebagaimana disebutkan diatas tersebut dapat 

dikatakan otentik apabila perjanjian-perjanjian atau akta-akta dari setiap 

perbuatan hukum yang dilakukan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 

berwenang baik itu Notaris maupun. Dari pemaparan dapat disimpulkan 

dikarenakan masyarakat membutuhkan Notaris ataupun PPAT dalam hal 

membuat akta otentik maka masyarakat sebagai warga negara memerlukan 

peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan PPAT, dimana aturan 

tersebut dapat digunakan masyarakat sebagai perlindungan secara hukum baik 
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terhadap masyarakat sendiri dan untuk perlindungan terhadap Notaris dan 

PPAT dalam melakanakan jabatannya, dan untuk hal tersebut Indonesia telah 

memiliki serangkaian aturan yang mengatur terkait dengan Notaris dan PPAT 

dalam suatu aturan tertulis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 (UUJN)  dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 

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

Tentang Jabatan Notaris selanjutnya (UUJNP), dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 

37/1998) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PP No.24/2016).  

      Notaris dalam melakukan kewenangannya harus sesuai dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf a UUJN, dimana Notaris harus bersikap amanah, jujur, 

saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait 

dalam perbuatan hukum1 karena Notaris adalah pejabat umum yang untuk 

melayani kepentingan masyarakat umum maka, apabila notaris tersebut tidak 

bertindak seperti tersebut akan merugikan para pihak dan masyarakat. Apabila 

Notaris melanggar dari ketentuan yang telah diatur tersebut maka Notaris 

dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian 

sementara, dan pemberhentian dengan tidak hormat. 

                                                             
1Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
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       Selain aturan yang telah dibuat negara untuk menjamin kepastian dan 

perlindungan hukum baik terhadap masyarakat maupun pejabat umum 

tersebut maka Notaris selama melaksanakan tugasnya pun akan diawasi agar 

dalam menjalankan tugasnya Notaris tersebut tetap sejalan dengan kaidah-

kaidah hukum yang ada dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan 

kepercayaan yang diberikan. Pengawasan terhadap Notaris tersebut 

dilaksanakan oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

yang kemudian Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis pengawas ini 

terdapat 3 macam, yaitu Majelis Pengawas Daerah dibentuk di 

kabupaten/kota2, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di 

ibukota provinsi3, Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di 

ibukota negara4. 

       Selain Notaris, PPAT juga merupakan pejabat umum yang 

kewenangannya juga sama seperti notaris yaitu membuat akta otentik, hanya 

saja PPAT dalam membuat akta otentik terbatas terkait hak-hak atas tanah dan 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di Indonesia.5 

       Tugas dan kewenangan PPAT tercantum pada Pasal 2 ayat (1) PP No 

37/1998, yang di dalamnya tertuang bahwa PPAT memiliki tugas pokok 

untuk melakukan sebagian kegiatan terkait dengan pendaftaran atas tanah 

yaitu membuat akta-akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 

                                                             
2Ibid., Pasal 69 ayat (1).   
3Pasal 72 ayat (1), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.   
4Ibid, Pasal 76 ayat (1).   
5Lamudi, www.lamudi.co.id › journal › perbedaan-notaris-dan-ppat, diakses pada tanggal 16 

Maret 2020. 
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tertentu mengenai hak atas tanah dan/atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

       Notaris dan/atau PPAT dalam membuat akta tersebut memerlukan suatu 

kehati-hatian dan ketelitian, karena apabila mereka tidak melaksanakan 

jabatannya dengan kehati-hatian dan ketelitian maka dapat mengakibatkan 

akta yang dibuat tersebut cacat dan dapat merugikan para pihak atau orang 

ketiga serta dapat menimbulkan sengketa. Sehingga wewenang Notaris dan 

PPAT dalam membuat akta otentik memerlukan pertanggunggajawaban yang 

sangat besar. 

Notaris dan PPAT dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta 

otentik harus berlandaskan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan 

pribadi dari Notaris dan PPAT tersebut, maka dari itu mereka harus menjamin 

keaslian dari akta yang tersebut, karena akta otentik yang dibuat dihadapan 

pejabat umum merupakan bukti atas suatu perbuatan hukum seperti perjanjian, 

kepemilikan suata harta benda, dan lain-lain, Apabila akta tersebut cacat yang 

mengakibatkan isi dari akta tersebut diragukan kebenarannya6, oleh sebab itu 

sebagai pejabat umum Notaris dan PPAT selain harus berpegang teguh pada 

aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu UUJN maupun PP 

No.37/1998 jo PP No.24/2016 mereka juga harus berpedoman pada kode etik 

dari masing-masing, baik kode etik Notaris maupun kode etik PPAT. 

                                                             
6Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2016), hlm. 75.    
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Tugas, wewenang, serta tanggung jawab Notaris dan PPAT tidak terbatas  

hanya untuk mengisi formulir akta, membacakan akta, menandatangani dan 

membubuhkan cap pada akta, akan tetapi keaslian dan kebenaran atas akta 

tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena akta-akta yang 

dibuat oleh Notaris mapun PPAT merupakan akta otentik yang mempunyai 

kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam suatu perbuatan hukum 

yang dilakukan baik dalam hukum public maupum hukum privat, dimana akta 

otentik harus memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak di 

dalamnya. Fungsi dari akta tersebut adalah sebagai suatu alat bukti dimana 

telah dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu berkaitan dengan 

perjanjian, pendirian perusahaan, harta benda serta tanah dan akan dijadikan 

sebagai dasar pendaftaran atas perubahan data.  

Apabila produk yang dibuat itu cacat maka dapat membuat Notaris 

ataupun PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar 

haknya ataupun dirugikan, selain itu Notaris dan PPAT tersebut dapat menjadi 

sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila 

dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka Notaris dan 

PPAT yang membuat akta tersebut dapat menjadi tersangka, bahwa Notaris 

dapat dijadikan sebagai tersangka dalam suatu peradilan dalam hal Notaris 

dan PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana.  
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Terkait dengan hal tesebut terdapat salah satu kasus mengenai 

ketidaknetralan Notaris dan PPAT dalam membuat akta, yang dapat dilihat 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1175 K/Pid/2016, dimana dalam 

putusan tersebut Notaris dan PPAT Puji Sunanto, S.H.,S.Pn.yang bertindak 

dalam jabatannya sebagai PPAT membuat Akta Jual beli Nomor 68/2012 

tertanggal 27 September 2012. Dimana Notaris dan PPAT Puji Sunanto,S.H., 

S.Pn., bersengkokol dengan salah satu pihak untuk membuat Akta Jual beli 

secara sepihak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4602 atas nama 

Nurbaini, yang didalam kasus posisinya dituliskan bahwa seolah – olah 

Nurbaini menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Rajawali Sakti 

RT/RW.08/001 Nomor 35 sampai dengan 39 Kelurahan Simpang Baru, 

Kecamatan Tempan, Pekan Baru kepada Mardiana, akan tetapi sebelumnya 

Nurbaini dan Marizon mempunyai hutang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh 

ratus juta rupiah) kepada Mardiana, dan Sertipikat tersebut dijadikan jaminan 

oleh Nurbaini kepada Mardiana bukan untuk dijual, akan tetapi oleh Mardiana 

Sertipikat tersebut dibalik nama secara sepihak menjadi atas nama Mardianan 

dengan dasar Akta Jual beli yang dibuat oleh Notaris Puji Sunanto, S.H.,S.Pn. 

Berdasarkan kasus posisi tersebut penulis melihat adanya pelanggaran 

yang dilakukan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Autentik yang secara 

spesifik dalam kasus ini yaitu Akta Jual beli membuat penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan dalam kasus ini, dan penulis memberi judul karya 

tulis ini dengan judul “Analisis Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban 

Penyalahgunaan Wewenang PPAT Terhadap Jabatannya Sebagai PPAT 
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Dan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1175 

K/PID/2016)”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, untuk itu penulis akan 

membahas hal – hal berikut : 

1. Bagaimana kedudukan Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT 

apabila dalam menjalankan jabatannya selaku PPAT melakukan 

penyalahgunaan wewenang?  

2. Bagaimana Akibat hukum dan pertanggungjawaban atas 

keberpihakkan Notaris maupun PPAT sebagai pejabat umum dalam 

membuat akta otentik?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini 

terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus yaitu :  

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Notaris yang juga menjabat 

sebagai PPAT apabila dalam menjalankan jabatannya selaku PPAT 

melakukan penyelewengan jabatan. 

2. Untuk mengetahui Akibat hukum dan pertanggungjawaban atas 

keberpihakkan Notaris maupun PPAT sebagai pejabat umum dalam 

membuat akta otentik. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan serta 

manfaat sebagai berikut :   

1. Manfaat teoritis 

       Secara teoritis penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi pengembang ilmu hukum yang terkait 

dengan analisis akibat hukum penyalagunaan wewenang PPAT 

terhadap jabatannya Sebagai PPAT dan Notaris. 

2. Manfaat parktis 

Secara praktis hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada Notaris untuk 

mengetahui kedudukan seorang notaris yang juga menjabat sebagai 

sebagai PPAT melakukan penyimpangan dalam jabatannya selaku 

PPAT, manfaat lainnya yaitu Notaris agar Notaris maupun PPAT 

dalam menjalankan jabatannya. 

1.5 Sistematika Penelitian  

BAB I        PENDAHULUAN 

Pada penelitian ini Bab pertama mengenai Pendahuluan, dalam bab ini 

Penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

 BAB II       TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua mengenai Tinjauan Pustaka berisi landasan teori yang 

memberikan penjelasan mengenai pengertian, tugas dan wewenang Notaris 
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dan PPAT, larangan dan pengawasan Notaris dan PPAT, kode etik Notaris 

dan PPAT, akta otentik, teori kewenangan dan teori tanggung jawab serta  

landasan konseptual dimana penulis membahas menenai konsep dan 

pengertian – pengertian.  

 BAB III      METODE PENELITIAN  

Bab tiga mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 

jenis data, cara perolehan data, pendekatan, dan analis data.  

 BAB IV       ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab empat mengenai Analisis hasil penelitian, dalam bab ini Penulis akan 

menggambarkan secara singkat mengenai kasus posisi, bagaimana analisa 

Penulis terhadap akibat hukum penyalagunaan wewenang PPAT terhadap 

jabatannya Sebagai PPAT dan Notaris, serta akibat hukum dan 

pertanggungjawaban atas keberpihakkan Notaris maupun PPAT sebagai 

pejabat umum dalam membuat akta otentik. 

BAB V        PENUTUP 

Bab kelima mengenai Penutup, dalam bab ini merupakan bagian akhir 

dari kegiatan penulisan yang berisikan simpulan dan saran mengenai 

permasalahan hukum yang diteliti. 

 

 


