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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam hidupnya berbagai hal dapat saja terjadi, baik dalam 

hubungan pribadi maupun dalam hubungan bisnis atau perdagangan. Hal ini 

sudah biasa terjadi dan setiap hubungan tersebut sudah pasti mempunyai 

tujuan, yaitu ingin mendapatkan sesuatu, sehingga menimbulkan hak dan 

kewajiban kepada masing-masing pihak. 

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan 

kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban 

bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan 

perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang 

tercermin pada kewajiban pada pihak lawan.
1
 

Hak dan kewajiban di sini adalah dalam lapangan hukum perdata, yaitu 

hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang 

perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan 

dan dan di dalam pergaulan masyarakat, dan pelaksanaannya diserahkan 

kepada masing-masing pihak.
2
 

Dengan demikian, maka unsur-unsur dari hukum perdata, yaitu: 

1. Adanya kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis. 

                                                 
1
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

1999), h.42 
2
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.6 



 2 

2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek 

hukum yang lain. 

3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, 

hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta 

hukum pembuktian dan kadaluwarsa.
3
 

Dari unsur hukum perdata tersebut, maka yang termasuk ke dalam 

hukum perdata juga hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain 

dalam lapangan harta benda, di antaranya adalah tanah. Tanah dapat dijadikan 

sebagai objek bagi manusia untuk diperjualbelikan, dipindahtangankan, dan 

sebagainya. 

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada 

orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain 

yang dibenarkan oleh hukum.Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada 

pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian 

dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik.
4
Terhadap pemindahan hak atas tanah melalui 

pemberian kuasa  mutlak oleh pemilik tanah kepada pihak lain untuk dapat 

menguasai tanah tersebut seperti pemiliknya, tanpa melalui prosedur 

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang agraria. Perbuatan ini 

jelas bertentangan dengan Pasal 1813 KUH Perdata, yang berbunyi: 

“Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa dari penerima 

kuasa, dengan pemberitahuan penghentian pemberian kuasa, dengan 
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meninggalnya, berada di bawah pengampuan atau pailitnya, pemberi kuasa 

maupun penerima kuasa, dengan kawinnya si perempuan yang memberikan 

atau menerima kuasa”. 

Namun dalam kenyataannya rumusan pasal tersebut dikesampingkan 

oleh para pihak, dengan alasan bahwa dalam hukum perdata berlaku asas 

kebebasan berkontrak yang didasari oleh adanya kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Di antaranya adalah adanya kuasa mutlak, hal ini terjadi untuk 

menjaga agar pemberi kuasa tidak dapat secara langsung memutuskan kuasa 

tersebut sesuka hatinya. Oleh karean itu 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 pemberian kuasa mutlak.
5
 

Beberapa kasus yang terjadi, bahwa si pemberi kuasa dapat begitu saja 

mencabut kuasa yang telah diberikannya, ketika terjadi sesuatu hal yang 

menurutnya dapat merugikan dirinya. Oleh karena itu muncullah apa yang 

disebut dengan kuasa mutlak tersebut. 

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.
6
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 Kuasa mutlak untuk menjual sebidang tanah yang diberikan oleh 

pemilik tanah yang berinisial “S” kepada penerima kuasa “IR”, yang 

menyatakan bahwa penerima kuasa mewakili dan bertindak atas nama 

pemberi kuasa sepenuhnya menjual atau mengalihkan hak dengan cara apapun 

kepada siapapun, termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri, menetapkan para 

pembelinya, melaksanakan jual belinya, baik sebagian dan/atau seluruhnya 

secara sekaligus dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta 

harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa, atas sebidang tanah yang 

dimaksud.
7
 

Kuasa mutlak tersebut dibuat di muka notaris dengan klausula yang 

tercantum dalam surat kuasa mutlak tersebut antara lain berisi, bahwa si 

pemberi kuasa tidak dapat begitu saja mencabut kembali kuasa yang telah 

diberikan kepada si penerima kuasa, dan si penerima kuasa dapat sepenuhnya 

mengambil kebijakan dan menentukan kedudukan dan kondisi tanah yang 

telah dikuasakan tersebut. Dengan demikian maka si penerima kuasa dapat 

dengan bebas menguasai, menggunakan, dan mengalihkan hak atas tanah 

tersebut kepada pihak lain, karena sudah diserahkan secara penuh oleh si 

pemilik atau pemberi kuasa. 

Sebenarnya tidak demikian, bahwa pemberian kuasa mutlak tersebut 

bertujuan supaya penerima kuasa dapat lebih leluasa untuk mengurus dan 

memberdayakan sebidang tanah tersebut tanpa diganggu oleh pihak lain, 

termasuk keluarga dari si pemberi kuasa, bukan berarti hak milik dari tanah 

tersebut langsung pindah kepada si penerima kuasa. 
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Ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata tersebut di atas jelas, bahwa 

pemberian kuasa mutlak tersebut bukan berarti si penerima kuasa bisa 

mengatur dan menjadikan sebidang tanah tersebut menjadi hak miliknya. 

Namun apa yang terjadi setelah pemberian kuasa mutlak tersebut, maka si 

penerima kuasa langsung menguasai sebidang tanah tersebut, termasuk untuk 

menggadaikannya kepada pihak bank, tanpa sepengetahuan si pemiliknya. 

Hal ini dipertegas dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, yang 

bertujuan untuk mengatur ketertiban umum dalam bertransaksi jual beli tanah, 

karena dalam kuasa mutlak mempunyai 3 (tiga ) unsur, yaitu: 

1. Objeknya adalah tanah. 

2. Kuasa tersebut mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh 

pemberi kuasa. 

3. Kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk 

menguasai dan menggunakan tanah serta melakukan segala perbuatan 

hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang 

haknya, dan pada hakekatnya merupakan suatu pemindahan hak atas 

tanah.
8
 

Pasal 1797 KUH Perdata ditegaskan bahwa, “Si penerima kuasa tidak 

diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui batas kuasanya”.
9
 

Maksud dari pasal ini adalah bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan 
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melakukan segala perbuatan hukum, yang menurut hukum hanya dapat 

dilakukan oleh si pembeli kuasa, dalam hal ini adalah pemilik/pemegang 

haknya. Di sini terdapat larangan terhadap kuasa mutlak sebagaimana 

disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982. 

Namun saat ini pemberian kuasa mutlak yang dibuat di muka notaris 

masih berlangsung sebagaimana kuasa mutlak yang dibuat di muka Notaris  

Paulus Manaek Simbolon yang diajukan oleh para pihak masing-masing 

sebagai pemberi dan penerima kuasa, atas sebidang tanah dengan Sertifikat 

Hak Milik seluas 20.000 M2 yang berada di Pantai Cermin Kabupaten 

Kampar, dengan bunyi kuasa sebagai berikut: “Penerima Kuasa mewakili dan 

bertindak atas nama pemberi kuasa sepenuhnya menjual atau mengalihkan hak 

dengan cara apapun juga kepada siapapun juga termasuk kepada si penerima 

kuasa sendiri”. Klausula dari surat kuasa mutlak tersebut ditentukan oleh 

kedua belah pihak yakni pemberi dan penerima kuasa. 

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 kausa seakan-akan tidak mempunyai hak lagi terhadap sebidang tanah 

yang merupakan miliknya. Dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan antara hak 

dan kewajiban dari para pihak, karena pemberian kuasa mutlak ditujukan 

untuk kepentingan penerima kuasa, dan kuasa mutlak tidak dapat dicabut 

kembali. Ketidakseimbangan tersebut terletak pada pemberian kewenangan 
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yang sepenuhnya kepada penerima kuasa, sehingga pemberi kuasa tidak dapat 

berbuat terhadap tanah yang merupakan miliknya. 

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji 

permasalahan ini dalam suatu penelitian dalam bentuk skrispi, dengan 

mengambil judul: “KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP 

PENGGUNAAN KUASA MUTLAK DALAM PEMINDAHAN HAK 

ATAS TANAH DI KANTOR NOTARIS / PPAT PAULUS MANAEK 

SIMBOLON”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan dalam tulisan ini, yakni yang berkaitan 

dengan kedudukan hukum terhadap penggunaan kuasa mutlak dalam 

pemindahan hak atas tanah di Kantor Notaris/PPAT Paulus Manaek Simbolon 

Pekanbaru, dan akibat hukum pemberian kuasa mutlak dalam pemindahan hak 

atas tanah yang dibuat di muka notaris. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap penggunaan kuasa mutlak oleh si 

penerima kuasa dalampemindahan hak atas tanah di kantor Notaris/PPAT 

Paulus Manaek Simbolon? 

2. Bagaimana akibat hukum pemberian kuasa mutlak dalam pemindahan hak 

atas tanah yang dibuat di muka notaris? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap penggunaan kuasa 

mutlak oleh si penerima kuasa dalam pemindahan hak atas tanah di 

kantor Notaris/PPAT Paulus Manaek Simbolon.  

b. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian kuasa mutlak dalam 

pemindahan hak atas tanah yang dibuat di muka notaris. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan kajian ini 

adalah: 

a. Pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum bisnis 

pada khususnya, terutama studi mengenai penggunaan kuasa mutlak. 

b. Secara teoritis kajian ini berusaha untuk menganalisis secara akademis 

mengenai kuasa mutlak dalam implementasi atau penggunaannya. 

c. Secara praktis kajian dalam penelitian ini dapat digunakan untuk 

memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah penggunaan kuasa 

mutlak, khususnya dalam pemindahan hak atas tanah, serta dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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.
10

 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,
11

 artinya memberikan gambaran yang jelas 

mengenai pembuatan dan pemberian kuasa mutlak atas pemindahan hak 

atas tanah. 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan 

penelitian inipada Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon yang terletak 

di Jalan Raya Pekanbaru-Bankinang. Adapun alasan penulis mengambil 

lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada pihak-pihak yang 

mengajukan pembuatan surat kuasa mutlak di kantor notaris, padahal 

pemberian kuasa mutlak ini sudah dilarang berdasarkan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga perlu dilihat akibat hukum 

dari pemberian kuasa mutlak, serta penggunaan kuasa mutlak oleh 

penerima kuasa. 
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3. Subjek dan Objek Penelitian   

Subjek dalam penelitian ini adalah notaris dan para pihak dalam 

kuasa mutlak. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

pemberian kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan 

tempat lokasi penelitian,
12

 dalam hal ini penulis memperoleh data dari 

pihak-pihak yang berhubungan dengan pembuatan dan penyerahan 

kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah. 

b. Data HukumSekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian 

pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,
13

 yang berhubungan 

dengan masalah dalam penelitian ini. 

c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan 

orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat 

yang sama.
14

 Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian 
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dari populasi yang ada.
15

 Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris dan 

staf sebanyak 5 orang, dan Para Pihak dalam Kuasa Mutlak masing-

masing berjumlah 1 orang, dengan metode total sampling, artinya penulis 

mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian 

ini. 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 
 

No Jenis populasi Populasi Sampel Persentase Keterangan 

1 Notaris dan staf  5 5 100% Total Sampling 

2 
Para Pihak dalam 

Kuasa Mutlak 
2 2 100% Total Sampling 

 JUMLAH 7 7 100% Total Sampling 

Sumber: Data lapangan, 2017 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.
16

 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, 

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek 

maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, 

yaitu Notaris,Serta Pihak Pembeli dan Penerima Kuasa Mutlak. 
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c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 

jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.
17

 

7. Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada 

dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulanyang 

penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai 

akibat hukum pemberian kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas 

sebidang tanah, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat 

khusus.
18

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 

2011), h.53 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1984), h.252 
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BAB II :  TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran tentang Kantor Notaris dan PPAT Paulus 

Manaek Simbolon Pekanbaru, organisasi yang dijalani, rekanan 

bank dengan Notaris dan PPAT Paulus Manaek Simbolon, dan 

akata-akta notaris dan PPAT. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini memuat tentang pengertian Kuasa, pengertian perjanjian, 

macam-macam kontrak atau perjanjian, pengertian hak, jenis-jenis 

hak atas tanah, dan pengalihan hak. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab tentang pembahasan yang berisi kedudukan 

hukum terhadap penggunaan kuasa mutlak oleh si penerima kuasa 

dalam pemindahan hak atas tanah di Kantor Notaris dan PPAT 

Paulus Manaek Simbolon, dan akibat hukum pemberian Kuasa 

Mutlak dalam pemindahan hak atas tanah di muka Notaris. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan 

dari penelitian, dan saran yang berhubungan dengan hasil 

penelitian. 

 


