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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Indonesia adalah suatu negara hukum yang didirikan berdasarkan asas 

hukum. Hukum sangat berperan penting dalam mewujudkan tatanan kehidupan 

nasional, baik dalam ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan 

keamanan. Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki 

fungsi sebagai sarana kontrol dan pengendali guna terwujudnya kehidupan 

masyarakat yang aman, tertib dan adil. Hukum memiliki tujuan yaitu untuk 

mendorong terjadinya perubahan sosial menjadi ke arah yang lebih baik melalui 

suatu kepastian hukum. Atas dasar tersebut, penyelenggaraan sistem hukum terus 

dikaji guna mencapai suatu kepastian hukum, meminimalisir adanya inkonsistensi 

antar produk hukum dan memaksimalkan keserasian, keseimbangan dan 

keselarasan produk hukum. 

Sistem hukum terdiri atas bagian-bagian yang merupakan sebuah kesatuan 

yang tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan mengikat satu sama lain. Tiap bagian 

memiliki arti yang sama. Sistem hukum seringkali memiliki arti yang sama dengan 

tata hukum.1 Sebuah konflik hukum yang didukung dengan adanya 

penyelenggaraan sistem hukum yang baik, maka konflik tersebut akan diselesaikan 

oleh dan didalam sistem itu sendiri. Sistem hukum terbagi menjadi 3 (tiga) unsur, 

yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), 

 
1 Irvan Arisandi, “Tata Hukum di Indonesia”, Jurnal Syariah Hukum Islam Vol. 2 No 1, Oktober 

2019, (Sulawesi Tenggara: Fakultas Hukum Keluarga Islam IAI Al-Mawaddah Warrahmah, 2019), 

hal. 55 
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dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum yaitu berupa kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum guna mendukung bekerjanya suatu sistem hukum itu 

sendiri yaitu pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan lembaga lainnya. 

Substansi hukum berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak 

hukum dan subjek yang diatur. Budaya hukum yang berupa ide, sikap, harapan dan 

pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi seseorang 

untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.2 

Sistem hukum yang baik tidak terlepas dari aspek substansi hukum yang 

baik mengingat hukum merupakan unsur utama sebuah sistem hukum. Sebuah 

hukum layak disebut hukum apabila aspek substansi hukum tersebut tidak 

bertentangan dengan tuntutan keadilan. Tuntutan ini menjadi suatu hal yang penting 

karena pada dasarnya hukum dibuat dengan tujuan utama yaitu menegakkan 

keadilan dengan jaminan dimana hak dan kewajiban segenap warga negara dapat 

dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.3 Namun, sejauh ini program pembangunan 

hukum masih dihadapkan permasalahan tumpang tindih (overlapping) dan 

inkonsistensi peraturan perundang-undangan.4 Permasalahan tumpang tindih 

(overlapping) dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan mengakibatkan 

sulitnya pelaksanaan hukum tersebut di lapangan bahkan menimbulkan berbagai 

interpretasi dalam pelaksanaannya.  

 

 
2 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage 

Foundation, 1975), hal. 14-15 
3 Andre Ata Ujan, Membangun Hukum, Membela Keadilan: FIlsafat Hukum, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2009), hal. 16 
4 Aloysius R. Entah, “Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Seminar 

Nasional Hukum Vol. 2 No 1, 2016, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 

2016), hal. 539 
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Sidharta mengemukakan pendapat bahwa, 

“Inkonsistensi atau pertentangan dalam peraturan perundang-undangan 

merusak seluruh sistem hukum, dimana mengakibatkan ketidakpastian 

hukum dan hilangnya benang merah politik hukum yang telah ditentukan. 

Inkonsistensi peraturan perundang-undangan terjadi dalam berbagai 

bentuk, yaitu: 

1. inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yakni peraturan 

yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan 

yang lebih tinggi; 

2. inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan 

yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu terlebih dahulu berlaku 

daripada yang lain; 

3. inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni 

beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi 

peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan 

lainnya; 

4. inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan 

yang sama; dan 

5. inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, seperti antara 

Undang-Undang dan Putusan Hakim.”5 

 

Dari pendapat tersebut, inkonsistensi baik secara vertikal ataupun 

horizontal antara peraturan perundang-undangan ataupun antara sumber formal 

hukum yang berbeda dapat berakhir pada rusaknya seluruh sistem hukum, baik dari 

struktur hukum, substansi hukum hingga budaya hukum. Inkonsistensi peraturan 

perundang-undangan tersebut dapat berakibat pada adanya disharmoni hukum. 

Disharmoni tentunya dapat terjadi dalam tataran normatif, norma, ataupun kaidah 

yang merupakan peraturan yang mempunyai rumusan jelas yang dapat dijadikan 

pedoman untuk berperilaku. Disharmoni hukum terjadi dalam hal adanya 

ketidaksesuaian antara suatu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya.6 

L.M. Gandhi berpendapat bahwa, 

 

 
5 Sidharta, dkk, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Indonesia, (Jakarta: Bappenas, 2005), hal. 62 
6 Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)”, Tesis, 

(Jakarta: Magister Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 39 
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“Disharmoni hukum tidak hanya terjadi karena inkonsistensi antar 

peraturan perundang-undangan saja, melainkan karena hal-hal berikut: 

1. perbedaan antara berbagai Undang-Undang atau peraturan perundang-

undangan; 

2. pertentangan antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaan; 

3. pertentangan antara Undang-Undang dengan kebijakan instansi 

pemerintah; 

4. perbedaan antara Undang-Undang dengan yurisprudensi dan surat 

edaran Mahkamah Agung; 

5. pertentangan antara kebijakan-kebijakan instansi Pemerintah Pusat; 

6. pertentangan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

7. pertentangan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian 

tertentu; atau 

8. benturan wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian 

wewenang yang tidak sistematis dan jelas.”7 

 

Dalam mengatasi inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan atau 

kebijakan lainnya seperti yang dikemukakan oleh L.M. Gandhi tersebut, maka 

Rudolf Stammler berpendapat bahwa “konsep, prinsip-prinsip hukum yang adil 

mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, 

dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum.”8 Oleh karena itu, upaya 

harmonisasi dan sinkronisasi diperlukan dalam menciptakan suatu produk hukum 

supaya suatu produk hukum yang dibentuk tidak saling bertentangan ataupun tidak 

terjadi tumpang tindih (overlapping) antara suatu peraturan perundang-undangan 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Harmonisasi hukum merupakan 

upaya penyelarasan suatu peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, 

keputusan Hakim, sistem hukum serta asas hukum.9  Di Indonesia, konteks 

harmonisasi awalnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1988 

bahwa,  

 
7 Ibid., hal. 40 
8 Kusnu Goesniadhie Slamet, “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan”, Jurnal 

Hukum Ius Quia Iustum Vol. 11 No 27, September 2004, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia, 2004), hal. 84 
9 Yuli A. Triputra, “Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Lex Librum Vol. III No 1, Desember 

2016, (Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA), 2016) hal. 420 
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“Pasal 2 

Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang, Menteri atau 

Pimpinan Lembaga Pemrakarsa penyusun Rancangan Undang-Undang 

wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan 

Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang 

terkait.” 

 

Dari konteks mengenai harmonisasi diatas dapat dimengerti bahwa 

harmonisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat peraturan 

perundang-undangan yang hendak atau yang sedang disusun, guna mencegah 

ataupun mengatasi akan terjadinya disharmoni hukum. Selain harmonisasi, 

sinkronisasi pun perlu dilakukan. Sinkronisasi hukum adalah upaya penyelerasan 

dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang 

sedang disusun.10 Upaya sinkronisasi hukum dilakukan dengan tujuan substansi 

suatu produk perundang-undangan tidak saling tumpang tindih dengan produk 

perundang-undangan yang lain, melainkan saling melengkapi (suplementer) antara 

suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya, saling terkait, dan dimana semakin rendah jenis pengaturannya, maka 

semakin detail dan operasional materi muatan peraturan perundang-undangan 

tersebut. Tujuan dari adanya sinkronisasi hukum adalah demi mewujudkan 

landasan pengaturan pada suatu bidang tertentu yang tentunya dapat memberikan 

suatu jaminan akan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang 

tersebut secara efisien maupun efektif.11 Kepastian hukum tentunya akan menjadi 

 
10 Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, 

Tesis, (Surakarta: Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, 2016), hal. 17 
11 Rian Kurniawan, “Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada 

Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima”, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 

28 No 1, Februari 2013, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2013), hal. 692 
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satu hal yang akan terus diamati oleh masyarakat karena masyarakat memiliki 

perasaan yang peka akan ketidakadilan.12 

Inkonsistensi hukum terjadi pada salah satu proses dalam melakukan 

pembebanan Hak Tanggungan yakni dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan, yang selanjutnya disebut SKMHT. SKMHT pada dasarnya 

merupakan surat kuasa yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak lain 

yang pada umumnya adalah bank dalam proses membebankan Hak Tanggungan. 

Dengan SKMHT, bank ataupun pihak lain berhak mewakili pemberi jaminan untuk 

membebankan Hak Tanggungan dengan menandatangani Akta Pemberian Hak 

Tanggungan, selanjutnya disebut APHT.13 Ketentuan mengenai SKMHT pada 

dasarnya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 

selanjutnya disebut UUHT. Pasal 15 ayat (1) UUHT menyatakan bahwa SKMHT 

wajib dibuat dengan menggunakan akta autentik, yaitu dengan akta Notaris ataupun 

dengan akta PPAT. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya 

disebut KUHPER menyatakan bahwa “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Berdasarkan pengertian 

mengenai akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPER tersebut diatas, 

maka dua pejabat umum yang berwenang untuk membuat SKMHT adalah Notaris 

dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT.14  

 
12 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum, (Jakarta: 

Grasindo, 1999), hal. 157 
13 Alwesius Ola, “SKMHT: Problem yang (Tak Boleh) Dipelihara”, < 

http://medianotaris.com/skmht_problem_yang_tak_boleh_dipelihara_berita302.html>, diakses 

pada tanggal 11 Mei 2020 
14 Angka 7 huruf b Penjelasan Umum UUHT 
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Inkonsistensi hukum dalam bentuk pembuatan SKMHT terletak pada 

Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

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

Notaris selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2014 dengan Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut 

Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Inkonsistensi hukum dalam pembuatan SKMHT 

berdampak pada disharmoni norma pembuatan akta, dimana terdapat perbedaan 

bentuk antara akta Notaris dan akta PPAT. Pasal 15 ayat (1) UUHT yang 

mewajibkan SKMHT dibuat atau dituangkan dalam bentuk akta autentik, dimana 

salah satunya adalah dalam bentuk akta Notaris yang seyogyanya mengikuti 

ketentuan yang termaktub dalam Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014, namun di sisi 

lain Pasal 96 ayat (3) Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 mensyaratkan bahwa bentuk 

kuasa membebankan Hak Tanggungan tersebut berupa surat yang bentuknya telah 

diatur dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 guna kepentingan diterimanya 

SKMHT tersebut oleh kantor pertanahan. Ketentuan Pasal 96 ayat (3) Perkaban 

Nomor 8 Tahun 2012 nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 

UUHT dimana SKMHT dapat dibuat dalam bentuk akta Notaris dan akta PPAT. 

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk 

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UU Nomor 2 

Tahun 2014 atau undang-undang lainnya.15 Dalam menjalankan jabatannya, 

 
15 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 
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Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, yang dalam hal ini Menteri yang 

berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.16 Kewenangan Notaris 

untuk membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun  

2014, yakni 

“Notaris berwenang 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.” 

 

Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris (akta 

relaas atau akta pejabat) atau dihadapan Notaris (akta partij atau akta pihak) dengan 

ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta yang telah ditetapkan 

dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Pasal 38. Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014 

menjabarkan bentuk akta yang wajib untuk diikuti oleh Notaris sehingga dapat 

dikatakan akta tersebut adalah akta autentik, yakni 

“Pasal 38 

(1) Setiap Akta terdiri atas: 

a. awal Akta atau kepala Akta 

b. badan Akta; dan 

c. akhir atau penutup Akta 

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: 

a. judul Akta 

b. nomor Akta; 

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

(3) Badan Akta memuat: 

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap 

dan/ atau orang yang mereka wakili; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan; dan 

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 

 

 
16 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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(4) Akhir atau penutup Akta memuat: 

a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); 

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 

penerjemahan Akta jika ada; 

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan 

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 

pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat 

berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah 

perubahannya.” 

 

Berbeda dengan Notaris, PPAT merupakan seorang pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.17 PPAT 

dikhususkan untuk membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, maka 

pembuatan akta tersebut harus mengikuti bentuk atau format yang diatur dalam 

Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 karena Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 merupakan 

peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997. Semua akta 

yang berkaitan dengan tanah dibuat oleh seorang PPAT pada dasarnya memuat 

tentang perbuatan-perbuatan hukum yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997.  

Seorang PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dimana Menteri yang 

berwenang adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria atau 

pertanahan, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.18 Dalam 

pelaksanaan kewenangannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta yang kaitan dengan pertanahan, maka PPAT secara tidak langsung 

menjadi rekan kerja Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut BPN. Pasal 96 

ayat (1) Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) 

 
17 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT 
18 Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997  
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bentuk formulir/ isian yang harus diikuti oleh PPAT dalam melaksanakan 

kewenangannya, yakni 

“Pasal 96 ayat (1) 

(1) Bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), dan tata 

cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang 

terdiri dari: 

a. Akta Jual Beli; 

b. Akta Tukar Menukar; 

c. Akta Hibah; 

d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan; 

e. Akta Pembagian Hak Bersama; 

f. Akta Pemberian Hak Tanggungan; 

g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai di atas Tanah 

Hak Milik; 

h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.” 

 

Pada praktiknya, SKMHT Notaris dengan mengikuti format akta Notaris 

sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014 tidak 

terima oleh kantor pertanahan karena kantor pertanahan tidak bersedia menerima 

dan memproses pendaftaran Hak Tanggungan yang dibuat tanpa menggunakan 

formulir/ isian SKMHT dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012.19 Bahkan, kantor 

pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah khususnya dalam kegiatan 

pendaftaran Hak Tanggungan, di beberapa daerah hanya dilayani SKMHT dalam 

bentuk campuran antara bentuk akta Notaris dengan akta PPAT yang tentunya 

mengakibatkan kerancuan dalam dasar pembuatan SKMHT, karena tidak tunduk 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi Notaris maupun 

PPAT.20 Tidak hanya itu, hal tersebut mendorong Notaris membuat SKMHT 

 
19 Rachmadi Usman, “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan Dengan Akta”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No 3, November 2018, (Jakarta: 

Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

2018), hal. 232 
20 Made Oka Cahyadi Wiguna, “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Pengaruhnya 

Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan”, Jurnal Legislasi 

Indonesia Vol. 14 No 4, Desember 2017, (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-

Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017), hal. 444 
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menggunakan formulir/ isian SKMHT yang diatur dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 

2012 guna kepentingan diterimanya SKMHT oleh kantor pertanahan dibandingkan 

mengikuti ketentuan pembuatan akta Notaris yang diatur dalam Pasal 38 UU 

Nomor 2 Tahun 2014.  Hal tersebut tentunya dapat mengindikasikan bahwa Notaris 

membuat akta yang berada diluar kewenangannya sebagai Notaris sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 7 UU Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 

KUHPER. 

Inkonsistensi pengaturan format SKMHT ini dapat berakhir akan adanya 

potensi tumpang tindih antara wewenang Notaris dan wewenang PPAT. Notaris 

memiliki kewenangan membuat akta autentik bukan membuat surat seperti bentuk 

SKMHT dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012, melainkan berwenang untuk 

membuat Akta Kuasa Membebankan Hak Tangungan.21 Autentisitas SKMHT yang 

dibuat oleh Notaris dengan mengikuti format yang telah diatur dalam Perkaban 

Nomor 8 Tahun 2012 pun turut dipertanyakan atau bahkan diragukan, terutama 

ketika formalitas SKMHT tersebut diuji. Pembuktian akan kebenaran formalitas 

suatu akta menjadi kunci dari menentukan autentisitas suatu akta. Adanya 

inkonsistensi hukum terkait pembuatan SKMHT tersebut dapat menimbulkan celah 

hukum dan ketidakpastian hukum baik dari pihak pemberi kuasa dan penerima 

kuasa. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini yang berjudul 

Inkonsistensi Pengaturan Format Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

8 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 

 

 
21 Ibid., hal. 233 
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1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan dua permasalahan pokok yaitu: 

1. Bagaimana inkonsistensi pengaturan format SKMHT sebagaimana diatur 

dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 

dapat berpotensi memberi dampak pada tumpang tindih (overlapping) 

wewenang Notaris dan PPAT? 

2. Bagaimana upaya harmonisasi dan sinkronisasi dalam mengatasi 

inkonsistensi pengaturan format SKMHT sebagaimana diatur dalam 

Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis inkonsistensi pengaturan 

format SKMHT sebagaimana diatur dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 

terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 yang berpotensi memberi dampak pada 

tumpang tindih (overlapping) wewenang antara Notaris dan PPAT. 

2. Untuk menganalisis upaya harmonisasi dan sinkronsisasi terhadap 

inkonsistensi pengaturan format SKMHT sebagaimana diatur dalam  

Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 
1. Segi Akademik 

SKMHT pada dasarnya merupakan bagian dari proses pembebanan Hak 

Tanggungan sebelum dibuatnya APHT yang merupakan tujuan dari SKMHT.  

Pembuatan SKMHT ini umumnya dilakukan sehari-hari bagi Notaris atau 

PPAT dan sejauh ini belum banyak yang melakukan penelitian terutama dari 

segi hukum yang membahas mengenai inkonsistensi pengaturan format 

SKMHT sebagaimana diatur dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 terhadap 

UU Nomor 2 Tahun 2014. Mengingat bahwa inkonsistensi hukum dapat 

menimbulkan adanya keraguan dalam autentisitas SKMHT yang dibuat oleh 

Notaris dengan menggunakan format SKMHT dalam Perkaban Nomor 8 

Tahun 2012. Selain itu, hal ini juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian 

bagi pihak debitur dan kreditur dalam menjaminkan Hak Tanggungan. 

 

2. Segi Praktis 

Penelitian ini dapat dipakai sebagai landasan akademis dalam 

kemungkinannya dikaji penyesuaian pengaturan format SKMHT 

sebagaimana diatur dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UU 

Nomor 2 Tahun 2014 serta wewenang antara Notaris dan PPAT guna 

mencapai suatu kepastian hukum. Mengingat bahwa problematika mengenai 

SKMHT ini masih menimbulkan suatu pertanyaan besar dalam 

pelaksanaannya. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur 

mengenai SKMHT perlu diadakan penyesuaian antara satu sama lain supaya 

berkesinambungan dan tidak bertentangan sehingga menimbulkan 
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ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya karena pembebanan Hak 

Tanggungan memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pemberian 

fasilitas kredit dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 
Penulisan ini disusun sebagai suatu rangkaian yang sistematis, dimana setiap  

bagian-bagiannya mempunyai kaitan yang erat antara satu sama lain. Dengan 

demikian untuk memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian ini dan 

mempermudah pembaca mengenai alur dan pembahasan, dalam sistematika 

penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:  

Bab 1:  Pendahuluan, bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari segi 

akademik maupun segi praktis dan sistematika penulisan. 

Bab 2:  Tinjauan pustaka, bab ini terdiri atas kerangka teori dan kerangka 

konseptual. Kerangka teori berisi tentang prosedur pemberian Hak 

Tanggungan yang meliputi pembuatan SKMHT, wewenang,  

kewajiban dan larangan Notaris, wewenang, kewajiban dan larangan 

PPAT, dan akta autentik. Sedangkan, kerangka konseptual berisi 

tentang format suatu akta yang dalam penelitian ini merupakan 

SKMHT baik SKMHT yang dibuat oleh Notaris berdasarkan UU 

Jabatan Notaris Tahun 2014 dan SKMHT yang dibuat oleh PPAT 

berdasarkan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012.  

Bab 3:   Metode Penelitian, bab ini memaparkan metode penelitian hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis 
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penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, teknik 

analisis data, hambatan dan penanggulangannya.  

Bab 4:    Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menguraikan analisis 

terhadap inkonsistensi pengaturan format SKMHT sebagaimana 

diatur dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UU Nomor 2 

Tahun 2014 yang berpotensi memberi dampak pada tumpang tindih 

(overlapping) wewenang Notaris dan PPAT, serta upaya 

harmonisasi dan sinkronisasi antara UU Nomor 2 Tahun 2014 dan 

Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. 

Bab 5:   Kesimpulan dan Saran, bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan adalah jawaban yang jelas dari rumusan masalah dan 

saran adalah rekomendasi dari penulis untuk menyelesaikan masalah 

yang ada dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


