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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Berlakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pancasila 

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala 

sesuatu selalu berhubungan dengan hukum untuk menjamin adanya kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum. 

Hal tersebut jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: 

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 

memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau 

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” 

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang mempunyai 

tanggung jawab yang besar kepada masayarakat dalam melahirkan putusan-

putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga 

hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-undang. 

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat bukti 

yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan 

berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.1 Dalam pasal 

1866 KUH Perdata hukum Perdata dikenal beberapa alat bukti yang meliputi, 

bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, 

1 Sudikno Mertodikusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 

Hal. 116. 
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dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun 

dengan akta di bawah tangan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan 

sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda 

tangani.2 

Peraturan mengenai akta tersebut telah diatur di dalam Pasal 1868 KUH 

Perdata yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pengertian akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang 

ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai 

umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” 

 

Notaris-PPAT adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam KUH 

Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta autentik 

dan kewenangan lainnnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian 

yang sempurna (volledig bewijs) sesuai dengan Burgelijke Wetboek (BW) atau 

KUHPerdata dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Hukum Acara 

Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris juga mempunyai 

peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.3 

Notaris adalah salah satu profesi yang secara khusus dan tegas di atur 

dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris 

adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Notaris 

merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini negara. Negara 

telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian 

                                                           
2 Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Pradinya Paramita, Jakarta, Hal. 48. 
3 Andri Cahayadi, Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui 

Pembuatan Keterangan Waris, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hal. 82 
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urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris yang 

dalam profesinya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan 

alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat autentik yang mutlak dalam 

pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta autentik adalah benar.4 

Pengaturan dalam kewengan Notaris secara jelas dan rinci diatur dalam 

Pasal 15 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam 

kewenangan tersebut membuat timbulnya suatu pertanggung jawaban dari 

Notaris sebagai pejabat yang memiliki tugas khusus membuat akta autentik yang 

dalam menjalankan sutau profesi yang ditutut untuk melakukan secara benar dan 

sempurna dalam menjalankan profesinya. Sehubungan dengan kewenangan 

Notaris dalam membuat akta, maka sudah seharusnya Notaris dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai kode etik profesi, karena notaris merupakan 

profesi yang terhormat (Officium Nobile) yang memerlukan integritas serta 

kualifikasi tersendiri.5 Penyelesaian hukum dapat dilakukan oleh seorang 

Notaris, karena lembaga Notaris merupakan lebaga kemasyarakatan yang timbul 

dari kebutuhan dalam pergaulan masayarakat berkenaan dengan hubungan 

hukum keperdataan antara sesame individu yang menghendaki suatu alat bukti 

diantara mereka.6 

Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini 

Badan Pertanahan Nasional dengan tugas dan kewenangan tertentu dalam 

                                                           
4 R. Soegondo Notodisoerjo, 1982. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali 

Press, Jakarta, Hal. 7-9 
5 Komar Andasasmita, 1991, Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi 

Notaris/Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Hal. 23. 
6 Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, 

Jakarta, Hal. 162 
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rangka melayani kebutuhan masyarakat akan akta pemindahan hak atas tanah, 

akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan hak 

tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.7 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian biasa dikenal dengan PPAT 

merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai segala 

sesuatu perbuatan hukum berkaitan dengan peralihan Hak Atas Tanah. Dalam 

menjalankan jabatanya, PPAT mempunyai wewenang yang sangat kental akan 

perbuatan hukum dalam bidang pertanahan, adapaun kewenangan PPAT sebagai 

berikut: 

1) Akta jual beli 

2) Tukar menukar 

3) Inbreng  

4) Harta pembagian harta bersama 

5) Hibah 

6) Akta pembebanan hak tanggungan 

7) Surat kuasa membebankan hak tanggungan 

8) Pemberian hak pakai terhadap Hak Milik membayar dengan tanah 

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta 

mengenai tanah tentunya harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus di 

bidang pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan 

                                                           
7 Jimly Asshiddiqie, 2003, Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Majalah Renvoi Edisi 3, Hal. 31. 
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permasalahan dikemudian hari mengingat akta yang dibuatnya adalah akta 

autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Permasalahan tersebut bisa 

terjadi pada akta Jual Beli tanah ber sertipikat yang disebabkan oleh karena 

adanya penyimpangan atau kesalahan pada pembuatan akta Jual Belinya ataupun 

karena adanya kesalahan pada prosedur penandatanganan akta Jual Beli tersebut. 

Pada saat ini seringkali dalam prakteknya PPAT membuat akta jual beli tidak 

sesuai dengan prosedur menurut ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga hal 

tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.8 

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Notaris-PPAT melanggar ketentuan 

pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris yang berbunyi sebagai berikut: 

“Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” 

Notaris-PPAT jika dalam melakukan profesinya apabila terbukti 

melakukan kesalahan maka akan sepatutnya harus bertanggung jawab terhadap 

perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 

2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Undang-undang No 2 tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya sanksi pidana. Dalam 

prakteknya di lapang masih ditemukan beberapa pelanggaran atas sanksi 

tersebut kemudian dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Akta 

yang dibuat oleh Notaris-PPAT dapat menjadi alas hukum atas status harta 

benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris-PPAT dapat 

                                                           
8 I Gusti Ketut Suardika, Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah, BPN Lombok Barat, 

(Gerung), 20 januari 2016 
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menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu 

kewajiban.9  

Dalam kekeliruan yang timbul secara langsung akibat kelalaian Notaris-

PPAT, juga bisa timbul kekeliruan secara tidak langsung. Maka berakibat akta 

tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan 

atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), karena tidak dapat terpenuhinya suatu 

syarat subyektif yang bisa dijadikan alasan bagi pihak yang dirugikan menuntut 

ganti rugi kepada pihak Notaris-PPAT. Dalam beberapa hal lain juga penyebab 

permasalahan bukan hanya timbul dari kesalahan atau kelalaian Notaris-PPAT, 

melainkan timbul karena ketidak jujuran dalam memberikan informasi yang 

sesuai dengan fakta yang terjadi terkait kebenaran syarat administrasi sebagai 

dasar pembuatan akta yang bisa berakibat akta tersebut batal demi hukum 

(nietigheid van rechtswege) karena tidak terpenuhinya syarat obyektif. Notaris-

PPAT dapat diminta bentuk pertanggung jawaban terhadap akta yang telah 

dibuatnya. 

Dengan banyaknya permasalahan terhadap Notaris-PPAT dalam kasus di 

ranah Pengadilan, maka menunjukan masih banyaknya permasalahan yang 

timbul dalam masyarakat dalam memberikan pelayanan sebagai pejabat khusus 

dalam pembuatan akta autentik. Sehingga dalam suatu permasalahan yang 

terjadi di Pengadilan sebagai langkah untuk mencari keadilan dengan tujuan 

                                                           
9 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan 

Etika, UII Press, Yogyakarta, Hal. 25 
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memberikan kepastian kepada masyarakat akan timbunya suatu permasalahan 

yang terlah terjadi. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik dalam 

melakukanpenelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul ANALISIS 

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA KUASA 

MENJUAL YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN (Studi 

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Nomor 

455/PDT/2017/PT.BDG). 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian suatu rumusan masalah merupakan hal yang 

penting agar dapat mengetahui tujuan dari uraian latar belakang diatas. Adapun 

beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih mendalam adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 

Tinggi Bandung Nomor 455/PDT/2017/PT.BDG di tinjau berdasarkan 

Keadilan dan Kepastian Hukum? 

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Notaris dalam pemalsuan akta 

autentik berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 

455/PDT/2017/PT.BDG? 
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C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat mengembangkan 

secara luas mengenai keilmuan tentang hukum dan menganalisa mengenai 

segala penilaian hakim berdasarkan pertimbangan hakim dari aspek keadilan, 

kepastian dan kemnafaatan hukum terhadap   dan di tinjau mengenai kekuatan 

yuridis yang menjadi obyek dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri 

Bandung Nomor 455/PDT/2017/PT.BDG. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui analisa terhadap pertimbangan hakim dalam putusan 

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 455/PDT/2017/PT.BDG di tinjau 

berdasarkan Keadilan dan Kepastian Hukum. 

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban Notaris dalam pemalsuan 

akta autentik berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 

455/PDT/2017/PT.BDG. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

mengenai penelitian hukum dalam hal putusan Pengadilan dan Notaris-

PPAT. 

2. Manfaat Praktis 

Berharap menjadi referensi dan pemahaman yang lebih akademis, serta 

memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat. 
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E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis 

serta dapat di jadikan pijakan baru dalam melakukan penelitian sekaligus 

sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Mahasiswa 

Berharap dapat memberikan tambahan manfaat pengetahuan yang 

baru terhadap para mahasiswa mengenai penelitian tentang putusan 

pengadilan dan Notaris-PPAT. 

3. Bagi Masyarakat 

Berharap dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat 

terkait gambaran secara konkrit mengenai pertimbangan hakim dalam 

memberikan putusan dan Notaris-PPAT 

4. Bagi Aparat Hukum 

Berharap dapat menjadi pengetahuan baru khususnya bagi hakim dalam 

memberikan putusan agar dapat melakukan kewajibannya secara baik dan 

tidak bertentangan dengan Undang-undang. 

5. Bagi Notaris-PPAT 

Berharap dapat memberikan pengetahuan baru terhadap Notaris-PPAT 

dalam membuat akta autentik agar tidak bertentangan dengan Undang-

undang. 
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F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian 

yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, 

penemuan hukum dalam perkara konkrit, sistematik hukum, perbandingan 

hukum dan sejarah hukum.10  

Pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang mempelajari 

penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. 

Pendekatan kasus digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat 

putusan pengadilan, di dalam penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat 

dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi 

penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.11 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Dalam bahan hukum primer yaitu diantaranya Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (Herzien 

Inlandsch Reglement), Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan 

Pemerintah, Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Nomor 

455/PDT/2017/PT.BDG dan juga peraturan perundang-undangan lain 

yang terkait dengan penulisan. 

 

                                                           
10 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, Hal. 52 
11 Ibid, Hal. 306 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Dalam bahan hukum sekunder yaitu bersifat membantu dan 

menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat 

penjelasan didalamnya dimana data sekunder didapat dari peraturan 

perundang undangan, jurnal dan buku yang berkaitan langsung dengan 

penulisan yang dilakukan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Dalam bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.12 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam teknik bahan hukum yang akan dilakukan penulisan dengan cara 

didapat dari literature, studi kepustakaan dengan cara mencatat, membaca dan 

mencermati agar dapat membantu permasalahan dalam penulisan. 

4. Analisa Data 

Dalam analisa data yang digunakan dimana melakukan pengumpulan 

semua data dan bahan hukum yang akan digunakan secara spesifik. Setelah 

bahan terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

konklusi, bentuk dalam Teknik analisis bahan hukum adalah Content 

Analysis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang 

dianalisis disebut dengan istilah “teks”.  

                                                           
12 Jhonny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Bayumedia Publishing. Hal. 46. 
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 Dalam penelitian jenis normatif tidak diperlukan data mengenai 

kondisi lapangan. Content Analysis menunjukkan pada metode analisis yang 

integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk 

memahami makna, signifikasi dan relevansinya.13 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun sistematika penulisan, sangat perlu agar penyusunan 

dalam tahap penulisan bisa sangat mudah dan dapat dimengerti. Adapun 

sistematika dalam penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini akan di uraikan menjadi sebuah latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan 

pemahaman terhadap isi dari penelitian ini 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang menegani tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi 

dan uraian mengenai beban teori doktrin, pendapat ahli, kajian – kajian yuridis, 

yang mana nanti akan menjadi landasan hukum dalam penulisan 

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan memaparkan apa yang telah dijelaskan yang menjadi pokok 

permasalahan dan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan serta penggunaan 

                                                           
13 Burhan Bungin. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah 

Ragam Varian Kontemporer. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 203. 
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bahan hukum sehingga dapat ditemukan jawaban dari permaalahan yang diteliti 

tersebut. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini adalah bab takhir yang berisikan didalamnya terdapat kesimpulan, 

serta saran dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


