
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan 

hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu 

hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum 

adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 

Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis 

yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. 

Salah satu contoh yang mengambarkan hubungan hukum itu adalah kewajiban 

pembuatan akta oleh PPAT yang di dalamnya mengandung unsur 

penggelapan pajak. 

Memahami tanggung jawab PPAT Atas Akta yang dibuat dalam hal 

ini berkaitan dengan penggelapan pajak. Perlu kiranya kita memahami 

pengertian dari pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, Negara mempunyai kewajiban untuk 

menjaga kepentingan rakyatnya, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, 

pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya. Dari uraian tersebut, tampak 

bahwa Negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang 

dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri dari pemungutan yang 

disebut dengan pajak. Untuk mengetahui arti pajak Soeparman 
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Soemahamidjaja1 berpendapat “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau 

barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna 

menut biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum”. Lebih lanjut Pajak adalah iuran wajib kepada negara 

berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat 

untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian. Pajak dipungut 

berdasarkan norma-norma hukum. 

 Ia mencantumkan Iuran Wajib dengan harapan terpenuhi ciri bahwa 

pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak 

(WP), sehingga perlu dihindari istilah “Paksaan”. 

Dari pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan ada lima unsur yang 

melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 

1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang; 

2) Sifat dapat dipaksan; 

3) Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan 

oleh pembayar pajak; 

4) Pungutan pajak dilakukan oleh Negara, oleh pemerintah pusat maupun 

daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); 

5) Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah 

(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 

                                                 
1B. Ilyas Wirawan dan Burton Richrd, Hukum Pajak Teori, Analisi, dan Perkembangannya, 

Salemba Empat, Jakarta, 2013, h. 5 
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Penerimaan Negara dari sektor pajak seringkali menjadi ladang empuk 

bagi para pelaku usaha untuk menghindari dari beban pajak, seperti kita 

ketahui prinsipnya “mendapatkan keutungan sebanyak-banyaknya dan 

pengeluaran seminimal mungkin” bahkan dengan cara melanggar hukum. 

Pajak dalam transaksi jual beli properti dikenakan beberapa pajak, antara lain: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 

3. Pajak Penghasilan (PPh) 

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

5. Bea Balik Nama (BBN) 

6. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), ini hanya dikenakan 

kepada pihak pembeli properti yang membeli dari developer dan 

memenuhi kriteria sebagai barang mewah. 

Dalam praktek pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sering terjadi 

manipulasi harga yang tidak sesuai dengan NJOP (nilai jual obyek pajak). Hal 

ini mengakibatkan terjadinya praktek penggelapan di dalamnya.  Akta jual 

beli yang dibuat oleh PPAT merupakan akta outentik produk PPAT itu 

sendiri, dimana hanya pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang 

dapat membuat akta tersebut. Menurut Irawan Soerodjo bahwa ada 3 (tiga) 

unsur esenselia agar terpenuhi syarat formal suatu akta otentik, yaitu:2 

                                                 
2Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hk Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, h. 

148. 
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1. Di dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang; 

2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum; 

3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang 

untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat. 

Dengan demikian jika seorang pejabat (PPAT) melakukan tindakan 

diluar wewenang yang telah ditentukan yang dalam hal ini akta yang dibuat 

oleh PPAT tersebut terdapat unsur penggelapan pajak, maka dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang atau diluar dari kode 

etik pembuatan akta. Dan apa bila hal tersebut terjadi maka PPAT tersebut 

harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat yang di dalamnya 

mengandung unsur penggelapan pajak. 

PPAT wajib menerapkan asas kecermatan dalam melaksanakan 

kewajibannya. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa 

suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap 

untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang 

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil 

atau diucapkan.3 

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep 

kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang 

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia 

                                                 
3 Muhmad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 26  
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memikul tanggung jawab hukum.4 Teori tanggung jawab hukum diperlukan 

untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab PPAT yang 

berkaitan dengan kewenangan pembuatan akta jual beli Kewenangan ini salah 

satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak. 

Persoalan seperti ini adalah sangat menarik apabila ditinjau dari 

perspektif Hukum kenoktariatan (perdata) untuk dikaji dan diteliti. Oleh 

karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penyusun merasa tertarik untuk 

meneliti dan mengkajinya dalam sebuah tesis yang berjudul “TANGGUNG 

JAWAB PPAT TERHADAP MEKANISME PEMBUATAN AKTA JUAL 

BELI YANG MENGANDUNG UNSUR PENGGELAPAN PAJAK.” 

2. Rumusan Masalah 

Beranjak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan isu hukum antara lain sebagai berikut:  

1. Karakter Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang mengandung unsur 

penggelapan pajak. 

2. Akibat Hukum Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang mengandung unsur 

penggelapan pajak. 

 

                                                 
4 Hans Kelsen (Alih Bahsa oleh Somardi), General Theory Of Law and State,Teori Umum 

Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, 
Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, h. 81. 
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3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui dan menganalisa Karakteristik Akta Jual Beli yang dibuat 

PPAT yang mengandung unsur penggelapan pajak. 

b. Mengetahui dan menganalisa Akibat Hukum Akta Jual Beli yang dibuat 

PPAT yang mengandung unsur penggelapan pajak. 

4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Secara teoritik diharapkan untuk memberikan masukan secara umum bagi 

perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Kenotariatan, Hukum 

Perdata, dan Hukum Pajak yang berkaitan dengan Karakter Akta Jual Beli 

yang dibuat PPAT yang mengandung unsur penggelapan pajak. 

b. Secara praktis diharapkan dapat  memberikan masukan kepada Notaris, 

Profesi Hukum Lainnya, Pejabat Negara dan para pihak pemerhati Hukum 

Kenotariatan yang berkaitan dengan Karakter Akta Jual Beli yang dibuat 

PPAT yang mengandung unsur penggelapan pajak. 

5.  Tinjauan Pustaka 

5.1. Ruang Lingkup Akta  

1. Pengertian Akta 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti 

berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan) tentang peristiwa 

hukum yang dibuat, dan disahkan oleh pejabat resmi.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS TANGGUNG JAWAB PPAT... DWI APRILIA SUSAMTORO SUNARYO



 
 

 
 

 Sementara itu, Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya 

“Rechts geleerd Handwoordenboek”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin 

“acta” yang berarti geschrift
 5 

atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan 

Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “acta” merupakan 

bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti 

perbuatan-perbuatan.6 

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian mengenai akta adalah 

surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-

peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat 

sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.7 Subekti mengatakan suatu 

akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan 

bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.8 

 A Pitlo menyebutkan akta adalah suatu surat yang ditandatangani, 

diperbuat, untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang 

untuk keperluan siapa surat itu dibuat.9 Di samping pengertian akta sebagai 

surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan 

perundang-undangan sering dijumpai perkataan akta yang maksudnya sama 

                                                 
5 S. J. Fockema Andreae. http://www. kamus hukum pengertian akta, Diakses pada tanggal 19 

September tahun 2014  
6 R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio. http://www. ruang lingkup pengertin akta menurut para 

ahi, Diakses pada tanggal 19 September tahun 2014 
7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, h.149 
8 Subekti, Hukum Pembuktian, Pradya Paramith, Jakarta, 1995, H 25 
9A Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, 

diterjemah olehM Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 52 
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sekali bukanlah “surat” melainkan perbuatan. Hal ini dijumpai misalnya pada 

Pasal 108 BW, yang berbunyi:  

Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau 

telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak boleh ia 

menghibahkan barang sesuatu, atau memindahtangankannya, atau 

memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban 

melainkan dengan bantuan dalam “akta” atau dengan izin tertulis dari 

suaminya.  

Seorang isteri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya untuk membuat 

suatu akta, atau untuk mengangkat suatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah 

ia, karena itu, berhak menerima sesuatu pembayaran, atau memberi pelunasan 

atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya. Bila diperhatikan dengan teliti 

dan seksama, maka penggunaan “akta” dalam ketentuan undang-undang 

tersebut di atas tidak tepat kalau diartikan surat yang diperuntukkan sebagai 

alat bukti.  

Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 BW tersebut di atas 

bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, 

berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.10 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:  

1. Perbuatan handeling/ perbuatan hukum (rechtshandeling) itulah 

pengertian yang luas, dan  
                                                 

10 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Intermasa: Jakarta, 1980), h. 29.   
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2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti 

perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada 

pembuktian sesuatu. 

Demikian pula misalnya dalam Pasal 109 KUH Perdata (Pasal 1115 

BW Nederland) dan Pasal 1415 KUH Perdata (Pasal 1451 BW Nederland) 

kata akta dalam Pasal-Pasal ini bukan berarti surat melainkan perbuatan 

hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda 

tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak 

atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.11 

2. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Selain Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya 

disebut PPAT) juga berwenang membuat akta otentik. Sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 

1998 yaitu PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta tanah tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan.12 Khususnya Perbuatan hukum atas 

penguasaan dan pemilikan hak atas tanah tidak terlepas dari peran serta 

notaris atau PPAT. Salah satu tugas Notaris dan PPAT adalah dalam hal 

pembuatan akta pengalihan hak atas tanah.  

                                                 
11 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Op. Cit, h. 106. 
12 Pasal 1 angka 24 Peraturan  Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1998  
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Pengalihan hak atas tanah yang belum bersertifikat dilakukan oleh 

Notaris. Sedangkan pengalihan hak atas tanah yang telah bersertifikat 

dilakukan dihadapan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan 

untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah. 

Dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah13 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, 

kepala kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT yang diberi kewenangan untuk 

membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah sebagai 

dasar alat bukti peralihan hak atas tanah. Tugas pokok PPAT adalah 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 

sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah yang 

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Jenis-jenis perbuatan hukum yang 

memerlukan akta PPAT yaitu:14 

a. Jual beli 
b. Tukar menukar 
c. Hibah 
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) 
e. Pembagian hak bersama 
f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik 
g. Pemberian hak tanggungan 
h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan 

                                                 
13 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, LN 

No.59 Tahun 1997,TLN N0.3696  
14 Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  
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Notaris/PPAT dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris/PPAT  

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris/PPAT bekerja untuk 

kepentingan Negara, namun Notaris/PPAT bukanlah pegawai, sebab 

Notaris/PPAT tidak menerima gaji dari pemerintah, tetapi adalah berupa 

honorarium sebagai penghasilannya dari klien, untuk pembuatan akta-akta dan 

pekerjaan Notaris/PPAT yang lainnya. Dalam hal jual beli hak atas tanah, 

diatur bahwa dalam melakukan jual beli hak atas tanah harus dilakukan di 

hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal tanah tanah yang telah 

bersertipikat maka pejabat yang berwenang adalah PPAT yang daerah 

kerjanya meliputi daerah di tempat tanah yang diperjualbelikan tersebut 

berada. 

 Selain itu akta pemindahan haknya yaitu akta jual belinya juga dibuat 

oleh PPAT dan akta jual beli tersebut adalah merupakan akta otentik dimana 

bentuk dan isinya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sebelum melakukan jual beli hak atas tanah dihadapan pejabat yang 

berwenang yaitu PPAT, maka para pihak yang akan melakukan jual beli hak 

atas tanah sebelumnya harus memenuhi semua persyaratan yang telah diatur 

dalam pelaksanaan jual beli tanah. Persyaratan tentang objek jual belinya, 

misalnya hak atas tanah yang akan diperjualbelikan merupakan hak atas tanah 

yang sah dimiliki oleh penjual yang dapat dibuktikan dengan adanya tanah 

atau tanda bukti sah lainnya mengenai hak tersebut, dan tanah yang 

diperjualbelikan tidak berada dalam sengketa dengan pihak lain.  
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Jual beli harus dibayar secara lunas dan semua pajak yang berkaitan 

dengan jual beli seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak pembeli yaitu Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga harus telah dilunasi 

oleh pihak-pihak yang akan melakukan jual beli agar pembuatan akta jual 

belinya dapat dilakukan di hadapan PPAT serta selanjutnya melakukan 

pendaftaran tanah untuk pemindahan haknya. Namun apabila persyaratan-

persyaratan tersebut belum dapat terpenuhi maka pembuatan dan 

penandatanganan terhadap akta jual beli hak atas tanah belum dapat dilakukan 

di hadapan PPAT untuk membuatkan akta jual belinya sebagai akibat belum 

terpenuhinya semua syarat tentang pembuatan akta jual beli.  

Keadaan tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan atau bahkan 

dapat merugikan para pihak yang melakukan jual beli hak atas tanah, karena 

dengan keadaan tersebut pihak penjual di satu sisi harus menunda dulu 

penjualan tanahnya, akibatnya penjual harus menunda keinginannya untuk 

mendapatkan uang dari penjualan hak atas tanahnya tersebut. Hal yang sama 

juga berlaku terhadap pihak pembeli, dengan keadaan tersebut maka pihak 

pembeli juga tertunda keinginannya untuk mendapatkan hak atas tanah yang 

akan dibelinya.  

Untuk mengatasi hal tersebut, dan guna kelancaran tertib administrasi 

pertanahan maka dibuatlah Akta Perikatan Jual Beli yang dilaksanakan 

dihadapan Notaris dimana isinya sudah mengatur tentang jual beli tanah 
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namun formatnya baru sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk 

perjanjian yang dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pendahuluan. 

5.2. Ruang Lingkup Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. perpajakan 

perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan tetapi di mana 

prinsip manfaat tidak dapat langsung diterapkan, pajak memiliki efek 

yang berbeda dari harga pasar yang membiayai barang sektor swasta 

dan pelayanan. Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan 

undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat 

untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.15 

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum. Dalam 

ekonomi pajak dapat diartikan sebagai beralihnya sumber daya dari 

sektor swasta kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan 

gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi 

berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam 

menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan 

jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam 

penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan 

masyarakat. 

                                                 
15 Pengertian perpajakan  menurut hukum Indonesia, Diakses pada tanggal 19 September 2014  
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Lebih lanjut, untuk mengetahui arti pajak, Santoso Brotodihardjo, 

dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak, mengemukakan beberapa 

pendapat pakar tentang definisi pajak, beberapa diantaranya seperti 

dalam kutipan sebagai berikut: 

a. Mr. Dr. N. J. Feldman 

”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang 

kepada pengusaha, (menurut norma-norma yang ditetapkan 

secara umum), tanpa ada kontra prestasi, dan semata-mata untuk 

menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” 

b. M.J.H. Smeets 

”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa 

adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 

individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran 

pemerinta”. Smeets mengakui bahwa difinisinya hanya 

menonjolkan fungsi budgeter, baru kemudian menambahkan 

fungsi mengatur pada definisinya. 

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan ada lima unsur 

yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 

a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang; 

c. Sifatnya dapat dipaksakan; 
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d. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang lansung dapat 

dirasakan oleh pembayar pajak; 

e. Pungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat 

maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan 

f. Pajak digunakan untuk berbagai pengeluaran pemerintah 

(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat 

umum. 

2. Penggolongan Pajak 

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan digolongkan dalam tiga 

golongan. Pertama, menurut sifatnya dibagi menjadi pajak langsung 

dan pajak tidak langsung. Kedua, menurut sasaran/objeknya dibagi 

menjadi Pajak Subyektif dan Pajak Objetif. Ketiga, menurut lembaga 

pemungutannya, dibagi menjadi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat yang sering disebut pajak daerah dan pusat. Jenis pajak pusat 

yang dikenakan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral 

Pajak adalah sebagai berikut : 

a. PPh; 

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang 

Mewah; 

c. Pajak Bumi dan Bangunan; 

d. Pajak/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 
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e. Bea Materai. 

3. Pajak dalam Pengurusan di Notaris/PPAT 

Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat 

publik akan saling berkaitan antara lembaga satu dengan lembaga 

lainnya. Misalkan dalam Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. 

Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak 

dalam BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 

atas tanah dan bangunan. Dengan kata lain, subyek BPHTB adalah 

mereka yang menerima pengalihan hak, badan maupun orang pribadi. 

Subjek pajak inilah yang dikenakan kewajiban membayar pajak, 

sehingga disebut Wajib Pajak. Hak atas tanah dan bangunan yang 

dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. 

Perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut meliputi hal-hal 

berikut : 

1. Pemindahan hak, terjadi karena : 

a. Jual beli, 

b. tukar-menukar, 

c. hibah,  

d. hibah wasiat,  
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e. waris,  

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya,  

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,  

h. penunjukkan pembeli dalam lelang,  

i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap,  

j. penggabungan usaha,  

k. peleburan usaha,  

l. pemekaran usaha, dan  

m. hadiah. 

2. Pemberian hak, terjadi karena :  

a. kelanjutan pelepasan hak, dan  

b. di luar pelepasan hak. 

5.3.Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan 

Pengertian tindak pidana sering kali disebut juga dengan istilah 

“delik”. Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu „delictum‟ dan 

dalam bahasa Belanda disebut „delict‟. Sementara itu, dalam bahasa 

Indonesia delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman karena pelanggaran terhadap Undang-undang. Dalam 

konteks hukum pajak, pengertian tindak pidana pajak mempunyai arti 

suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau Undang-undang 
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pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan oleh Undang-undang dan telah dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dalam Undang-undang 

perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana 

pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 

Penggelapan pajak dapat dikualifikasikan sebgai perbuatan tindak 

pidana. Selanjutnya, Dalam Pasal 38 UU KUP, hukum untuk tindak 

pidana pelanggaran perpajakan adalah pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan/atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar.  

Selanjutnya, Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak 

pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek 

(transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara 

melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan 

merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak 

yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.16 

Wajib pajak dianggap melakukan tindak pidana pelanggaran 

apabila perbuatannya dilakukan bukan dengan sengaja atau terjadi 

                                                 
16  Susno Duaji, Selayang Pandang dan Kejahtan Asal, (Books Trade Center:Bandung, 2009), 

h.14    
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karena kelalaian, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan 

kewajibannya sehingga perbuatan terseut menimbulkan kerugian 

pada pendapatan Negara. 

Masalah tindak pidana dibidang perpajakan merupakan hal 

penting khususnya dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) 

yang harus dilaksanakan agar ketentuan Undang-undang dapat 

dilasanakan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa 

keadilan di masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri. Penegakan 

hukum atas tindak pidana pajak tentu mempunyai implikasi luas yang 

pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan Negara yang menjadi 

tugas pemerintah guna kepentingan bersama 

5.4.Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur 

Penggelapan Pajak 

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan 

konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. 

Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. 

Teori tanggung jawab hukum diperlukan dapat menjelaskan hubungan 

antara tanggung jawab PPAT yang berkaitan dengan kewenangan 

PPAT. Kewenangan yang dimiliki oleh PPAT salah satunya adalah 

menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi 

para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus 
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dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggung jawaban secara 

pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum 

murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut 

pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap 

siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan. 

Definisi delik sebagai perbuatan seseorang individu terhadap siapa 

sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan, 

mensyaratkan bahwa sanksi itu diancamkan terhadap seseorang 

individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang 

membahayakan masyarakat, oleh karena itu oleh pembuat undang-

undang diberikan sanksi untuk mencegahnya.  

Menurut ketentuan hukum pidana sanksi biasanya ditetapka 

hanya untuk kasus-kasus dimana akibat yang tidak dikehendaki oleh 

masyarakat telah ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak. 

Menurut Hans Kelsen17 

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang 
diharuskan oleh hukum disebut "kekhilapan" (negligence); 
dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain 
dari "kesalahan" (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan 
yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, 
denganatau tanpa maksud jahat, akibat yang 
membahayakan.” 
 

Adanya kewenangan PPAT yang diberikan oleh Negara 

berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika 
                                                 

17 Ibid, h. 83 
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dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat 

dan atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja 

maupun tidak dan perbuatan tersebut diancam dan atau memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana, maka PPAT harus mempertanggung 

jawabkan perbuatan tersebut secara pidana. Konsep ini menunjukkan 

adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu 

kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan living law 

sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat 

dalam pembentukan dan orientasi hukum.18  

Aktualisasi dari living law tersebut bahwa hukum tidak dilihat 

dalam wujud kaidah melainkan perkembangannya dalam masyarakat 

itu sendiri. PPAT merupakan salah satu element penegak hukum yang 

diperlukan masyarakat untuk ikut serta menjaga tetap tegaknya 

hukum, sehingga PPAT diharapkan dapat membantu dalam 

menciptakan ketertiban, keamanan dan menciptakan kepastian hukum 

dalam masyarakat. PPAT merupakan suatu pekerjaan dengan 

keaBWian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung 

jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas 

PPAT adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan 

hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa PPAT.  

                                                 
18 Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wiyasa, Hukum Sebagai Suatu System, (Remaja 

Rosdakarya:Bandung), h. 79 
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Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab PPAT sebagai 

pejabat, dapat di kaji dari teori kekuasaan negara. Dengan teori 

kekuasaan Negara dapat terlihat kedudukan PPAT sebagai pejabat 

dalam struktur kekuasaan negara. Salah satu bentuk pelayanan negara 

kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada 

rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang 

berkaitan dalam hukum perdata. Untuk keperluan tersebut diberikan 

kewenangan kepada Pejabat yang dijabat oleh PPAT. Dan atas akta 

tersebut menjadi milik Negara yang harus disimpan dan dijaga oleh 

PPAT sampai batas waktu yang tidak ditentukan.  

Dengan kedudukan seperti tersebut diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa PPAT menjalankan sebagian kekuasaan negara 

dalam bidang hukum perdata, yaitu untuk melayani kepentingan 

rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta 

otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Sebagai 

pejabat PPAT mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan 

pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari 

Pemerintah dalam bidang hukum perdata, yaitu pembuatan akta 

otentik guna tercapainya kepastian hukum.  

Tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibuat hanya 

sebatas isi akta. Akta tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku 

dalam hal ini PPAT berpegangan kepada peraturan pemerintah. 
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Apabilah terjadi kerugian salah satu pihak maka yang dapat dikenakan 

sanksi tergantung pembuktian di pengadilan. Tidak terkecuali PPAT 

itu sendiri, itu sebagai tanggung jawab PPAT atas akta yang dibuat 

termasuk adanya unsur penggelpan pajak yang dibuat oleh PPAT itu 

sendiri. 

6. Metodologi Penelitian 

6.1. Tipe Penelitian  

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sehigga metode 

yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk 

mencari pemecahan masalah atas issu hukum dan permasalahan hukum 

yang ada, sehingga hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang 

diajukan serta dapat diterapkan dalam praktek hukum Kenotariatan. Peter 

Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.19 

Selanjutya, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-

langkah penelitian hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 
relevan untuk  menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

                                                 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, (Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 

2010), h. 35 
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2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 
relevansi juga bahan-bahan non-hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 
yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 
hukum; 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 
dibangun dalam kesimpulan.20 
 

6.2. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).21 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) diperlukan guna 

mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum Pembuat Akta oleh 

pejabat yang berwenang PPAT yang mengandung unsur penggelapan 

pajak.  

Pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan untuk 

mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual 

maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni 

mengakaji dasar yuridis dan teoritik Karakter Akta Jual Beli yang dibuat 

PPAT yang mengandung unsur penggelapan pajak  dan Akibat Hukum 

Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang mengandung unsur penggelapan 

pajak. 

                                                 
20Ibid, h. 171   
21Ibid, h. 93  
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  Oleh karena itu, maka perlu dikemukakan teori-teori atau prinisp-

prinsip mengenai Akta-akta baik yang ada di dalam hukum Privat 

(Perdata) maupun dalam Hukum Publik yang masuk diantaranya konsep 

kewenangan, serta teori-teori yang relevan dengan isu hukum dalam 

penelitian ini. 

6.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan non-hukum. Bahan Hukum Primer yang digunakan 

dalam Penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung 

bahan hukum primer seperti buku-buku teks khusunya buku-buku tentang 

hukum pemerintahan (hukum administrasi), buku-buku kelembagaan 

negara, kamus hukum, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah 

bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung. Bahan non-hukum 

dipandang perlu22 untuk digunakan oleh peneliti guna mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.   

                                                 
22Ibid, h.143  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS TANGGUNG JAWAB PPAT... DWI APRILIA SUSAMTORO SUNARYO



 
 

 
 

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan 

dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder 

dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (card system), baik dengan kartu 

ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan 

pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan 

(digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan 

(berisi analisis dan catatan khusus penulis). 

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah 

dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokakan dan dikaji dengan 

pendekatan perundangan-undangan  guna memperoleh gambaran 

sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi 

dan kalisifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan 

prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa 

secara normatif. 

6.4. Metode Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan 

dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum 

sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (card sistem), baik 

dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara 

garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu 

kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta 

kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khsus penulis). 
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Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah 

dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokakan dan dikaji dengan 

pendekatan perundangan-undangan  guna memperoleh gambaran 

sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi 

dan kalisifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan 

prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahlii, untuk akhirnya dianalisa 

secara normatif. 

7. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan latar belakang dan jumlah rumusan masalah, penelitian 

ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut: 

Sesuai dengan kelaziman, laporan penelitian diawali dengan Bab 

pendahuluan. Di dalam Bab pendahuluan ini diuraikan berturut-turut tentang 

latar belakang permasalahan, yaitu dasar pijakan dalam menentukan 

permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan 

permasalahan. Agar penelitian ini dapat focus, maka di dalam Bab 

pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Di 

dalam Bab ini juga dikemukakan kerangka konseptual yang terkait dengan 

permasalahan. Agar penelitian ini mudah diketahui kebenaran langkah-

langkahnya, maka pada akhir Bab ini dijelaskan tentang metode penelitian 

yang dipergunakan. 

Pada uraian sebelumnya disebutkan rumusan permasalahan yaitu 

Karakter Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang mengandung unsur 
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penggelapan pajak dan Akibat Hukum Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang 

mengandung unsur penggelapan pajak. 

Untuk dapat menjelaskan (menguraikan) mengenai Karakter Akta Jual 

Beli yang dibuat PPAT yang mengandung unsur penggelapan pajak tersebut, 

maka untuk menjawab permasalahan itu, dalam Bab II akan dijelaskan secara 

singkat mengenai Karakter Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang 

mengandung unsur penggelapan pajak itu disertai dengan penjelasan dari 

teori-teori dan konsep-konsep yang ada yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Dalam Bab III, akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kedua, 

yaitu Akibat Hukum Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang mengandung 

unsur penggelapan pajak. Maka untuk menjawab permasalahan kedua ini akan 

diuraikan terlebih dahulu tentang Karakter Akta Jual Beli yang dibuat PPAT 

yang mengandung unsur penggelapan pajak berdasarkan konsep-konsep dan 

teori-teori yang ada.  

Bab terakhir adalah Bab penutup yang berisi dengan simpulan dan 

saran. Sesuai dengan permasalahan yang ada, simpulan berisi dua hal, 

Karakter Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang mengandung unsur 

penggelapan pajak dan Akibat Hukum Akta Jual Beli yang dibuat PPAT yang 

mengandung unsur penggelapan pajak. Bab ini di akhiri dengan saran sesuai 

dengan simpulan penelitian. 
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