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Lainul Arifah (2018) :  Kedudukan Hukum Terhadap Penggunaan Kuasa 

Mutlak dalam Pemindahan Hak Atas Tanah DiKantor 

Notaris / PPAT Paulus Manaek Simbolon  

 

Surat kuasa mutlak adalah surat kuasa yang dibuat dimuka notaris, dengan 

tujuan untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, yang dihubungkan 

dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak pada satu sisi, 

serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain, lalu lintas 

pergaulan hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa, 

yang disebut dengan kuasa mutlak. Pemberi kuasa menyerahkan sepenuhnya 

kepada penerima kuasa terhadap sebidang tanah untuk menjual atau mengalihkan 

dengan cara apapun. Di sini terlihat bahwa perpindahan hak tersebut terlalu 

berlebihan sehingga si pemberi kuasa seakan-akan tidak mempunyai hak lagi 

terhadap sebidang tanah yang merupakan miliknya.  

Dari ltarbelakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana 

kedudukan hokum terhadap penggunaan kuasa mutlak dalam pemindahan hak 

atas tanah dikantor notaris / ppat Paulus manaek simbolon Dan bagaimana akibat 

hokum penggunaan kuasa mutlak yang dibuat dimuka notaris / ppat Paulus 

manaek simbolon.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan 

hukum terhadap penggunaan kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah di 

kantor Notaris/PPAT Paulus Manaek Simbolon, dan untuk mengetahui akibat 

hukum pemberian kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah yang dibuat di 

muka notaris. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang 

diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal 

ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pembuatan dan pemberian 

kuasa mutlak atas pemindahan hak atas tanah. Sedangan dilihat dari sifatnya 

penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas 

mengenai pembuatan dan pemberian kuasa mutlak. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penggunaan surat kuasa mutlak 

oleh penerima kuasa dapat dilakukan dengan bebas dan leluasa tanpa diketahui 

oleh pemberi kuasa, termasuk menggunakan dan menjual tanah yang sudah 

diserahkan tersebut. Di samping itu juga, karena penerima kuasa dapat bebas 

menggunakan surat kuasa mutlak tersebut, maka si penerima kuasa dapat saja 

melakukan penyimpangan atau menyembunyikan apa yang ia lakukan terhadap 

benda yang telah dikuasakan kepadanya, termasuk harga jual dan hal-hal lain 

yang berhubungan dengan tanah tersebut.Akibat hukum dari pemberian kuasa 

mutlak adalah, pemberi kuasa tidak dapat menarik kembali kuasa yang diberikan 

kepada penerima kuasa. Di sini seakan-akan pemberian kuasa mutlak tersebut 

memindahkan hak dari pemberi kuasa mutlak selaku pemilik benda yang 

dikuasakan tersebut kepada penerima kuasa sepenuhnya.  


