
 
 

 
 

ABSTRAK  
 

 Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab 

PPAT Terhadap Mekanisme Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengandung 

Unsur Penggelapan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. 

 Hasil dari penelitian ini adalah: Karakter akta jual beli yang 

mengandung unsur penggelapan pajak yaitu berkenaan subtansi atau isi akta 

yang dibuat oleh PPAT yang tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya 

di cantumkan dalam akta. Oleh karena ketidak sesuaian antara isi akta dengan 

kesepakatan yang di buat maka dapat menimbulkan penggelapan pajak. 

Dengan kata lain dalam akta autentik yang di buat oleh PPAT tersebut tidak 

sesuai dengan aturan perpajakan. Dengan demikian, pembuatan Akta Jual Beli 

(AJB) yang tidak sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya telah 

melanggar Peraturan kepala BPN 1/2006 dan Kode Etik PPAT karena 

ketidakbenaran data denggan kata lain adanya unsur penggelapan pajak di 

dalam melakukan jual beli yang ditulis dalam akta. Jika hal demikian terjadi 

ketika PPAT melakukan penggelapan pajak dalam sebuah isi akta maka 

seorang PPAT harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah 

dilakukannya itu. Untuk itu sesuai Pasal 55 peraturan kepala BPN 1/2006 

PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan 

jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Bahwa akibat hukum akta jual beli 

yang dibuat PPAT yang megandung unsur penggelapan pajak adalah dapat 

dibatalkan, maka mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan 

hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata 

kepengadilan. Adapun mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap PPAT 

yaitu ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik PPAT yakni bagi anggota 

yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa: a.) 

Teguran; b.) Peringatan; c.) Schorsing (pemecatan sementara) dari 
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keanggotaan IPPAT; d.) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; e.) 

Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. 

 

Kata Kunci: Tanggung Jawab PPAT, Akta Jual Beli, dan Penggelapan Pajak. 
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ABSTRAC 
 

Legal issues raised in this study are PPAT Responsibility Mechanism 
Against the Sale and Purchase Deed Containing elements of tax fraud. This 
research is a normative approach to legislation and approach the concept. 
          Results from this study are: Character deed of sale that contains 
elements that tax evasion in respect of substance or content made by PPAT 
deed that is not consistent with the fact that should be set out in the deed. 
Therefore discrepancy between the contents of the deed with the agreement 
that created it can lead to tax evasion. In other words, in the authentic deed 
made by PPAT is not in accordance with the rules of taxation. Thus, the 
manufacture of the Sale and Purchase Deed (AJB) which does not correspond 
to the actual transaction price has violated Regulation 1/2006 BPN head and 
Code PPAT because the data untruth denggan other words there is an element 
of tax evasion in the buying and selling that is written in the deed. If this 
happens when PPAT tax evasion in a deed then a PPAT contents should be 
responsible for the actions he has done it. Therefore in accordance with 
Article 55 regulations 1/2006 PPAT BPN chief personally responsible for the 
implementation of his task and in every deed. That the legal effect of a deed 
of sale made PPAT who lack the element of tax evasion is irrevocable, then 
the cancellation of the certificate is the authority of the civil magistrate, by 
filing a lawsuit in civil court session. As to the sanctions that may be imposed 
against PPAT is set out in Article 6 paragraph (1) of the Code PPAT namely 
for members who violate the Code may be subject to the following sanctions: 
a.) Reprimand; b.) Warning; c.) Schorsing (temporary dismissal) of the 
membership IPPAT; d.) Onzetting (dismissal) of the membership IPPAT; e.) 
Discharge with no respect of membership IPPAT. 
 
Keywords: Responsibility PPAT, the Deed of Sale and Purchase, and tax 
fraud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS TANGGUNG JAWAB PPAT... DWI APRILIA SUSAMTORO SUNARYO
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Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan 

kita Rahmat dan Hidayah-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini. 

Dimana dengan Rahmat dan Hidayah-NYA lah sampai saat ini kita masih merasakan 

yang namanya manisnya Iman, alhamdulillah. Tidak lupa semoga limpahan Rahmat 

serta salam atas junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun 

kita dari alam kegelepan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita 

rasakan pada saat ini. 

 Selesainya penyusunan tesis ini dengan judul “Tanggung Jawab PPAT 

Terhadap Mekanisme Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur 

Penggelapan Pajak” tidak lepas dari berkat bimbingan dan arahan serta dukungan dari 

Dr. Sarwirini, S.H., M.S. yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan 

penyusunan tesis ini, mulai dari perumusan judul, penyususnan proposal hingga 

selesainya penulisan tesis ini. Arahan dan masukan dari beliau yang bersifat 

konstruktif, merupakan faktor utama selesaianya penyusunan tesis ini.  

Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terimakasih yang tiada hingga 

kepada: 

1. Rektor Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. Fasich, Apt, yang telah 

memberikan fasilitas yang memadai selama menimba ilmu di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga. 
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2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, yang telah memudahkan penyusun untuk menyelesaikan 

penyusunan proposal tesis ini melalui kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga seperti perpustakaan, koleksi khusus dan 

Law Book Store (LBS) tempat penyusun mencari dan menemukan bahan-bahan 

hukum yang memadai. 

3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi 

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah 

menyediakan sistem pendidikan dan kurikulum perkuliahan yang sangat 

berkualitas serta berkenan menyetujui judul proposal tesis yang penyusun ajukan. 

4. Kepada Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. yang telah bersedia membimbing penyusun 

dan memberikan masukan-masukan dan arahan hingga terselesainya penyusunan 

Bab II tesis ini. 

5. Kepada Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H, selaku ketua tim penguji tesis ini, 

masukan-masukan dan saran yang pernah beliau berikan sangat bermanfaat bagi 

penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. 

6. Kepada Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M, dan Ibu Dr. Rr. 

Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. Selaku Penguji tesis saya. 

7. Kepada seluruh dosen dan karyawan/ti FH Unair atas ilmu yang telah diajarkan 

dan pelayanan yang baik ramah tamah diberikan selama penyusun menimba ilmu 

di Kampus Merah ini.  
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8. Kedua orangtuaku tercinta, yang telah tulus ikhlas memberikan segala cinta, 

kasih, dan sayangnya demi kebahagiaan dan keberhasilan penyusun.  

9. Kepada istri dan anakku tercinta, yang menjadi penyemangatku dalam 

menyelesaikan studi ini. 

 Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna 

seperti yang diharapkan, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun 

sangat diharapkan untuk penyempurnaan tesis ini.  

Akhirnya, atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam 

menyelesaikan penyusunan tesis ini, penyusun ucapkan banyak-banyak terima kasih 

yang tidak terhingga. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca guna menambah 

khazanah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum tata Negara dan 

hukum pemerintahan.  

Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Surabaya,    Juli  2015 

 
 

 
Dwi Aprilia Susamtoro Sunaryo, SH 

NIM. 031142162 
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