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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Untuk memahami secara tepat konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu 

diketahui gambaran sejarah perkembangan serta pemikiran politik dan hukum, yang 

mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum. Disamping itu 

pemikiran terkait konsep negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, bahkan jauh 

lebih tua dari usia ilmu negara maupun ilmu kenegaraan.1 

Pemikiran tentang negara hukum telah jauh muncul sebelum terjadinya 

revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan populer 

pada abad XIX. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah reaksi akibat 

kesewenang- wenangan di masa lampau. Maka dari itu unsur-unsur negara hukum 

mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari 

suatu bangsa.2 

Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan 

kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 SM. 

Menurut Jimly Asshiddiqie akar terjauh awal pemikiran negara hukum adalah pada 

masa Yunani kuno. Menurut beliau gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan 

berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber 

dari gagasan kedaulatan hukum.3 

                                                             
1 Sobirin Malian, 2001, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, 

Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 25. 
2 Ni’ Matul Huda, 2013, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

Hlm. 2 
3 Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan 

Pelaksanaannya di Indonesia, hlm. 11. 
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Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, 

khususnya persoalan kewenangan dan wewenang. Secara historis persolaan 

kekuasaan (authority) telah muncul sejak zaman Plato dengan menempatkan 

kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum 

dan keadilan dihadapkan dengan kekuasaan.4 

Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang 

diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-

angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang 

disebut :5 

1.  Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead);  

2.  Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idée der zodelijkheid);  

3.  Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (idee der schonheid);  

4.  Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der gorechtigheid).  

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut 

Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan 

distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh 

Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan 

paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk 

mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup 

bernegara.6 Sejalan dengan itu, sikap absolutisme raja telah menyebabkan 

bangkitnya gerakan-gerakan penentang raja yang dipelopori oleh golongan 

                                                             
4 S.F. Marbun, 2011, Peradialan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di 

Indonesia, Ypgyakarta : FH UII PRESS, hlm 1. 
5 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000, Ilmu Negara, Jakarta : Gaya Media, hlm. 131. 
6 Tahir Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Jakarta : UI Press, hlm. 21. 
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masyarakat kota yang terkemuka.7 Golongan cendekiawan yang berpikir secara 

maju, seperti Montesquieu (1689-1755) seorang ahli hukum Perancis yang merasa 

tidak puas melihat keadaan negaranya, terutama karena sistem absolut yang 

menindas rakyat.8 Tokoh lainnya seperti jean Jacques Rousseau dan Voltaire juga 

sependapat dengan Montesquie.9 

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh 

para filsuf besar Yunani kuno seperti Plato, dalam karya ketiganya Nomoi, Plato 

mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan 

pada pengaturan (hukum) yang baik.10 Gagasan Plato tersebut semakin tegas ketika 

didukung oleh muridnya, Aristoteles, dalam bukunya Politica menyatakan bahwa 

suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles terdapat tiga unsur pemerintahan yang 

berkonstitusi, yaitu : Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan 

umum; Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang 

yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan yang 

berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan 

berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.11 

                                                             
7 Suganda Wirananggapati dkk, 1992, Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia, Jakarta : PT. 

Galaxy Puspa Mega, hlm. 10.  
8 Dahlan Thaib, dikutip dalam : Muntoha, 2013, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan 

UUD 1945, Bantul : Kaukaba Dipantara, hlm. 2. 
9 Ibid. 
10 Tahir Azhary, Op. Cit., hlm. 20. 
11 Ibid., hlm. 21. 
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Pada abad pertengahan, ide negara hukum muncul untuk membendung 

adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikan sistem yang 

absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Peristiwa revolusi Prancis 

merupakan sebuah pelajaran nyata yang sangat berharga untuk direnungkan. 

Absolutisme di Prancis yang dilakukan oleh Raja Louis XIV dengan sabda rajanya 

yang fenomenal. Sabda raja tersebut melahirkan semboyan “I` etat e`est moi” yang 

berarti “negara adalah saya”.12  

Sikap raja yang absolute menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan 

menentang raja. Terbukti seiring perjalanan waktu, peralihan masyarakat agraris ke 

masyarakat industri atau terjadinya revolusi industri melalui proses transformasi 

yang panjang (1750-1850) melahirkan para pebisnis atau kaum kapitalis yang juga 

menggugat absolutisme raja. Mereka menghendaki kebebasan bekerja dan berusaha 

keluar dari intervensi penguasa dengan mengusung dalil “laissez faire, laissez 

aller” yang berarti “dengan menyerahkan segalanya kepada aktifitas dan inisiatif 

individu, dan mencegah campur tangan kekuasaan publik, maka kesejahteraan 

umum akan tercipta dengan sendirinya.13  

Pada abad pertengahan (abad ke-14 sampai abad ke-15) negara-negara di 

Eropa Barat belum mengenal adanya pembagian kekuasaan (separation of power). 

Pada waktu itu kekuasaan negara disentralisir dalam tangan raja kemudian ditangan 

birokrasi kerajaan. Bentuk negara seperti ini biasa disebut political state. Dalam 

praktiknya political state melahirkan kekuasaan yang absolut dan kesewenang-

                                                             
12 Suganda Wirananggapati dkk, Op. Cit., hlm. 11. 
13 Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta : 

Genta Publishing, hlm. 18 
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wenangan yang dilakukan oleh raja. Hal tersebut mengakibatkan munculnya 

pemikiran untuk mengurangi kekuasaan raja, karena pemberian kewenangan 

mutlak kepada satu tangan dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan. 

Kegagalan yang dialami oleh konsep political state ini kemudian melahirkan suatu 

gagasan yang menempatkan pemerintah hanya sebagai penjaga kemanan dan 

ketertiban (legal state).14 

Dalam perjalanannya, konsep legal state mengalami nasib yang sama dengan 

konsep political state. Kegagalan yang dialami konsep legal state atau negara 

penjaga malam ini kemudian melahirkan suatu gagasan baru yang dikenal dengan 

negara kesejahteraan (welfare state) yang menempatkan pemerintah sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, ajaran welfare 

state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthouding, yang 

membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki negara dan 

pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai 

langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban 

dan keamanan (rust en orde).15 

Dalam perkembangan pemikiran negara hukum, konsepsi nachtwakerstaat 

(negara penjaga malam) tidak lagi dianut. Pada saat ini sesuatu yang tak bisa 

terelakkan terlebih bagi negara yang lahir pada penghujung abad ke-XX adalah 

keterlibatan negara melalui pemerintah dalam kehidupan warga negara untuk 

                                                             
14 Bachsan Mustafa, 1990, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm.1. 
15 H. R. Ridwan, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.14. 
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mewujudkan kesejahteraan umum (welfarestate). Menurut Philipus M. Hadjon, hal 

tersebut didorong oleh krisis ekonomi setelah Perang Dunia II.16 Lebih lanjut 

Hadjon menyebutkan bahwa dalam perkembangan welfare state, pengaruh negara 

terhadap individu menjelma dalam tiga cara yaitu : Pertama, pengaruh langsung 

sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial; Kedua, 

pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang 

dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; Ketiga, harapan bahwa 

problem-problem masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.17 

Imanuel Kant mengemukakan paham Negara hukum dalam arti sempit, 

bahwa Negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan 

kekuasaan Negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan 

keamanan masyarakat. Konsep Negara hukum dalam arti ini dikenal dengan 

sebutan nachtwakerstaat.18 

Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti 

luas, yang sering disebut dengan Negara hukum modern (modern rechtsstaat). Pada 

tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan 

ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang 

atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai 

penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam 

berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. 

 

                                                             
16 Philipus M. Hadjon, 1997, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina 

Ilmu, hlm. 72. 
17 Ibid., hlm. 74. 
18 Tahir Azhary, Op. Cit., hlm. 39. 
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Konsep Negara hukum yang mana mengamanatkan kewajiban negara terlibat 

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara 

merupakan implementasi welfare state yang sejalan dengan doktrin politik John 

Locke. Dalam hal ini, Locke beranggapan bahwa fungsi pemerintah adalah 

melakukan berbagai tindakan untuk mempersiapkan perangkat yang sangat kuat 

secara memadai bagi masyarakat untuk melindungi eksistensi hak-hak alami yang 

terbebas dari intervensi negara.19 Dalam doktrin filsafat politiknya Locke juga 

berasumsi bahwa keadaan alamiah (state of nature) manusia terlebih dahulu ada 

dibanding eksistensi negara. Dalam keadaan alamiah manusia sudah memiliki hak-

hak asasi, untuk menjaga hak-hak asasi itu terjamin, manusia mendirikan negara 

melalui kontrak sosial. Menurut Locke, negara melalui pemerintahannya bertindak 

menciptakan dan melindungi hak-hak asasi setiap individu warganya.20 

Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas dan 

fungsi pemerintahan yang disebut dengan tindakan pemerintah 

(bestuurshandeling). Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan 

yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorgan) dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan (bestuursfunctie).21 Dalam negara hukum 

modern (welfare state), pemerintah memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya 

menjalankan Undang-Undang sebab lapangan pekerjaan pemerintah meliputi tugas 

penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Terdapat dua pengertian 

mengenai pemerintahan, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan 

                                                             
19 John Locke, dikutip dalam : Tahir Azhary, Op. Cit., hlm. 6. 
20 Ibid., hlm. 7. 
21 Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 

hlm. 84. 
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dalam arti sempit. Menurut Teori Trias Politica (teori pemisahan kekuasaan) dari 

Montesquieu, pemerintahan dalam arti luas terdiri atas tiga kekuasaan yaitu 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.22 Pengertian 

pemerintahan dalam arti luas juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya :23 

1.  Menurut C. van Vollenhoven, pemerintahan dalam arti luas dibagi 

dalam empat fungsi atau kekuasaan (catur praja) yaitu pemerintahan 

dalam arti sempit (berstuur), polisi (politie), peradilan (rechtspraak) 

dan membuat peraturan (regeling, wetgeving). 

2.  Menurut Lemaire, pemerintahan dalam arti luas dibagi dalam lima 

fungsi atau kekuasaan (panca praja) yaitu penyelenggaraan 

kesejahteraan umum (bestuurszorg), pemerintahan dalam arti sempit, 

polisi, peradilan dan membuat peraturan.  

3.  Menurut A.M. Donner, pemerintahan dalam arti luas dibagi dalam dua 

tingkatan atau kekuasaan (dwi praja), yaitu alat-alat pemerintahan yang 

menentukan haluan (politik) negara (taaksteling) dan alat-alat 

pemerintahan yang menjalankan politik negara yag telah ditentukan 

(verwekenlijking van de taak). Sedangkan pengertian pemerintahan 

dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kekuasaan melaksanaan 

Undang-Undang (eksekutif, bestuur, bestuurszorg) atau tidak termasuk 

kekuasaan membuat Undang-Undang (legislatif) dan menegakkan 

Undang-Undang (yudikatif) serta fungsi kepolisian.  

 

Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah (bestuurshandeling) yang 

dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan 

berdasarkan hukum (rechtshandeling) dan tindakan berdasarkan fakta/bukan 

berdasarkan hukum (feitelijkehandeling).24 E. Utrecht mengartikan 

“bestuurshandeling” dengan “perbuatan pemerintah” serta menyebutkan dua 

bentuk tindakan pemerintah ini (rechtshandeling dan feitelijkehandeling) sebagai 

dua golongan besar perbuatan pemerintah, yaitu : 25 

                                                             
22 E. Utrecht, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. IV, Jakarta : 

Ichtiar, hlm. 16.  
23 Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1993, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid 

1, Bandung : Alumni, hlm. 40-41. 
24 Sadjijono, Op. Cit., hlm. 84.  
25 E. Utrecht, Op. Cit., hlm. 62-63.  
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1. Tindakan Berdasarkan Hukum (rechtshandeling) 

Menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan hukum adalah tindakan-tindakan 

yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan 

berdasarkan hukum dari pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan 

kewajiban, seperti tercipta atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu.26 

Menurut H.D. van Wijk/Williem Konijnenbelt, akibat hukum tindakan 

pemerintah tersebut dapat berupa : 27 

a. menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau 

kewenangan yang ada; 

b. menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorangatau 

obyek yang ada; 

c. terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu 

yang ditetapkan. 

 

Ada dua bentuk tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum 

pemerintah berdasarkan hukum publik (publiekrechttelijke handeling) dan 

tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum privat (privatrechttelijke 

handeling). Dua bentuk tindakan hukum pemerintah ini berkaitan dengan 

kedudukan pemerintah sebagai institusi pemegang jabatan pemerintahan 

(ambtsdrager) dan sebagai badan hukum. Perbedaan antara tindakan hukum 

publik dan tindakan hukum privat akan melahirkan akibat hukum yang 

berbeda pula. Tindakan hukum publik, berarti bahwa tindakan hukum yang 

dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada hukum publik dalam 

kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintahan yang dilakukan 

                                                             
26 R.J.H.M. Huisman, dikutip dalam : H.R. Ridwan, Op. Cit., hlm. 109. 
27 H.D. van Wijk/Williem Konijnenbelt, dikutip dalam : Sadjijono, Op. Cit., hlm. 85. 
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berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya 

dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula.28 Tindakan 

hukum publik dibagi menjadi dua bentuk, yakni tindakan hukum publik 

bersifat sepihak (eenzijdig publiekrechttelijke handeling) dan tindakan 

hukum publik yang bersifat berbagai pihak, yakni dua atau lebih (meerzijdik 

publiekrechttelijke handeling) atau menurut E. Utrecht disebut dengan 

tindakan hukum publik bersegi satu (eenzijdige publiekrechttelijke 

handeling)29 dan tindakan hukum publik bersegi dua (tweenzijdige 

publiekrechttelijke handeling)30.31  

Sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang 

dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum privat dalam 

kedudukannya sebagai badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan 

umum sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat. 

                                                             
28 Ibid., hlm. 86.  
29 Dikatakan sebagai tindakan hukum publik bersegi satu (bersifat sepihak) karena alat-alat 

perlengkapan pemerintah memiliki kekuasaan istimewa dalam melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tergantung kehendak sepihak dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki 

wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian. Oleh karena merupakan suatu pernyataan 

kehendak secara sepihak dari organ pemerintahan, maka tindakan hukum pemerintah yang bersegi 

satu ini tidak boleh mengandung unsur kecacatan seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), 

dan paksaan (dwang) serta hal-hal lain yang menimbulkan akibat hukum tidak sah. Lihat : H.R. 

Ridwan, hlm. 111. 

Tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (bersegi satu) ini disebut dengan 

”beschikking”atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan istilah “keputusan” atau “ketetapan”. 

Lihat : Sadjiono, Op. Cit., hlm. 87. 
30 Selain itu, dikatakan sebagai tindakan hukum publik bersegi dua (berbagai pihak) karena 

terdapat persesuaian kehendak (wilsovereenkomst) antara dua pihak atau lebih (pemerintah dan 

pihak lain) yang diatur dalam suatu ketentuan hukum publik. Lihat : Djenal Hoesen 

Koesoemahatmadja, 1990, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara I, Cetakan IV, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, hlm. 45-46. Contoh tindakan hukum publik bersegi dua adalah kortverband contract 

(perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek) antara swasta dengan pemerintah. Lihat : 

Sadjiono, Ibid., hlm. 89. 
31 E. Utrecht, Op. Cit., hlm. 65.  



11 

 

 
 

Tindakan pemerintah dalam hukum privat misalnya jual beli tanah dan jual 

beli barang yang dilakukan pemerintah dalam hubungan hukum perdata.  

2. Tindakan Berdasarkan Fakta (feitelijkehandeling) 

Tindakan berdasarkan fakta adalah tindakan-tindakan yang tidak ada 

relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat 

hukum. Menurut Kuntjoro Probopranoto, tindakan berdasarkan fakta 

(feitelijkehandeling) ini tidak relevan, karena tidak mempunyai hubungan 

langsung dengan kewenangannya. Tindakan berdasarkan fakta yang 

dilakukan oleh pemerintah misalnya tindakan meresmikan gedung-gedung, 

monumen dan menyelenggarakan upacara-upacara serta kegiatan lainnya 

yang tidak menimbulkan akibat hukum.32 

Menurut E. Utrecht tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan 

pemerintah yang terpenting dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan. Unsur-

unsur tindakan hukum pemerintah menurut E. Utrecht yakni :33 

1 tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam 

kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan 

pemerintahaan (bestuursorgan); 

2 tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan 

(bestuursfunctie); 

3 tindakan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 

hukum (rechtsgevolgen) di bidang hukum administrasi; 

4 tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan 

umum; 

5 tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah; 

6 tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. 

 

                                                             
32 H. R. Ridwan, Op. Cit., hlm. 109.  
33 E. Utrecht, Op. Cit., hlm. 63.  
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Unsur-unsur tindakan hukum pemerintah menurut H.R. Ridwan adalah : 34 

1. perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya 

sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan 

(bestuurs organ) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 

2. perbuatan tersebut dilaksnakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan; 

3. perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan 

akibat hukum di bidang Hukum Administrasi Negara; 

4. perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat; 

5. perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (mengedepankan asas legalitas atau 

wetmatigheid van bestuur). 

 

Perlunya asas legalitas dalam setiap tindakan hukum pemerintah mengingat 

bahwa wewenang sebagai dasar pemerintah dalam melakukan berbagai tindakan 

bersumber pada peraturan perundang-undangan.  

Untuk mencapai tujuan negara, secara administratif, pemerintah melalui 

pejabat publik bertindak sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam 

melakukan tindakan-tindakan hukum, khususnya dalam bentuk suatu keputusan-

keputusan yang bersifat administratif sebagai salah satu instrumen  yuridis dalam 

menjalankan pemerintahan.35 Kewenangan atau wewenang pejabat publik dalam 

membuat suatu keputusan dan/atau tindakan merupakan dasar berpijak atau sebagai 

kekuasaan yang diberikan berdasarkan hukum (legal authority). Kewenangan 

mengandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan suseuatu 

berdasarkan suatu atau beberapa ketentuan hukum. Dengan kata lain, perbuatan 

(melakukan atau tidak melakukan) bukan untuk dirinya sendiri melainkan ditujukan 

dan untuk orang lain seperti wewenang memerintah dan mengatur. Arti penting dari 

                                                             
34 H. R. Ridwan, Op. Cit., hlm. 112-113.  
35 Paulus Effendi Lotulung, 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Jakarta : 

Salemba, hlm. 28. 
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adanya kewenangan adalah persyaratan yang akan diberikan kepada pejabat publik 

untuk diberi kewenangan, karena segala bentuk tindakan hukumnya bersifat publik 

atau menyangkut pihak masyarakat luas (publik).36 

Berdasarkan tiga macam cara untuk memperoleh kewenangan bagi pejabat 

publik yaitu secara atributif, delegasi, dan mandat, seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditentukan sifat kewenangan dari pejabat publik, dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu :37 

1. Kewenangan yang bersifat pilihan (facultative), kewenangan semacam 

ini berdasarkan norma yang ada peraturan dasarnya menentukan kapan 

dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut digunakan. 

2. Kewenangan yang bersifat terikat (gebonden), artinya norma yang ada 

dalam peraturan dasarnya sudah menentukan tentang isi dari keputusan 

yang harus diambil. 

3. Kewenangan yang bersifat (diskresioner), artinya wewenang yang 

diberikan oleh peraturan dasar tidak bersifat terikat, yaitu ketika pejabat 

publik menentukan isi dari suatu tindakannya bebas dilakukan 

berdasarkan interprestasinya. 

 

Salah satu tindakan pemerintah dalam rangka mengakomodasi kepentingan 

pelayanan masyarakat adalah adanya kewenangan atribusi yang diberikan kepada 

pejabat publik atau pejabat umum yaitu Notaris, dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pembuatan akta autentik.38 Perihal pembuatan akta autentik 

dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis, dikarenakan 

masyarakat pada umumnya dalam dunia usaha melakukan kegiatan satu atau 

beberapa perbuatan hukum yang membutuhkan jasa serta peranan seorang 

                                                             
36 Bagir Manan, 2004, Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 59. 
37 Indroharto, 2000, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha 

Negara, Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, hlm. 99. 
38 Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan 

hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta otentik untuk melayani masyarakat. 

Lihat : Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 106. 
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Notaris.39 Artinya, disinilah peranan Notaris untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

karena Notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen otentik 

sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan 

perlindungan hukum bagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap dokumen otentik tersebut.40  

Perkembangan Notaris secara kelembagaan di Indonesia, mulai masuk pada 

permulaan abad ke 17. Menurut Jan Pieterszoon Coen di Jacatra (sekarang Jakarta) 

antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang 

perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut Notarium Publicum.41 Sejak 

tanggal 27 Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior 

Kerchem, sebagai sekretaris yaitu College Van Schepenen (urusan perkapalan kota) 

di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas 

dari Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu 

melayani dan melakukan semua surat libel (Smaadschrift) yang bahasa 

Indonesianya yaitu tulisan menghina/menista, surat wasiat di bawah tangan, 

persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, 

dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu Daerah Tingkat 

Kotapraja.42 

                                                             
39 Wawan Tunggul Alam, 2004, Memahami Profesi Hukum, Jakarta : Dyatama Milenia, 

hlm.87. 
40 Ibid., hlm. 88.    
41 G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga, Jakarta, 

hlm.15 
42 Komar Andasasmita, 1990, Notaris  II  Contoh  Akta  Otentik  dan  Penjelasannya,  

Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 37. 
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Setelah pengangkatan Notaris pertama, jumlah Notaris di Indonesia kian 

berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya ada dua orang Notaris yang 

diangkat. Menurut kenyataannya para Notaris pada waktu itu tidak mempunyai 

kebebasan di dalam menjalankan jabatannya, karena notaris pada masa itu adalah 

pegawai dari Verenigde Oost Indie Compagnie (VOC). Bahkan tahun 1632 

dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa Notaris, sekretaris dan pejabat 

lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-

lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal 

atau disebut daden van indie dengan ancaman akan kehilangan jabatannya.43 

Namun, dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 

atau Notaris yang bersangkutan. Maksud dan tujuan membawa lembaga 

kenotariatan ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti 

autentik yang sangat dibutuhkan untuk menggunakan hal dan kepentingan yang 

timbul karena adanya transaksi dagang yang mereka lakukan. 44 

Lembaga kenotariatan di Indonesia pada waktu itu belum dikenal dan meluas 

ke kota-kota kecil bahkan desa-desa, hal ini dikarenakan sebelum Perang Dunia ke 

2 (dua) hampir seluruh Notaris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah 

berkebangsaan Belanda. Sedangkan yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit 

jumlahnya, lagi pula mereka mempunyai kedudukan di kota-kota besar sedangkan 

orang-orang Indonesia berada di daerah-daerah. Di samping itu tingkat kesadaran 

dan budaya hukum masyarakat Indonesia pada waktu itu suatu masyarakat yang 

                                                             
43 Komar Andasasmita, 1999, Notaris Selayang Pandang, Bandung : Alumni, hlm.38. 
44 Ibid. 
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masih bersifat primordial yang masih berpegang teguh pada hukum adat serta 

kaidah-kaidah religius, terlebih para pengasuh dari lembaga notiariat itu lebih 

menitikberatkan orientasinya pada hukum barat.45 Semua itu merupakan faktor-

faktor penghambat yang tidak menguntungkan bagi perkembangan dan untuk 

dikenalnya lembaga notariat ini dengan cepat dan secara luas di kalangan 

masyarakat yang justru harus dilayaninya. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal 

sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang 

menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan 

yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya 

yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila 

Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat 

membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.46 

Saat ini Notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk 

membuat akta atau dokumen-dokumen yang autentik. Akan tetapi, tugas ini sedikit 

berbeda dengan yang dilakoni para Notaris pada awal kemunculannya. Saat 

kejayaan bangsa Romawi, tidak hanya ada kelompok gladiator disana, tetapi juga 

hidup sekelompok orang yang disebut notarius.47 Berbicara mengenai Notaris, 

berarti kita bicara mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah 

satu alasan orang berkunjung ke Notaris. Pengakuan akan sifat autentisitas 

dokumen tersebut tidak datang secara serta merta, tetapi pengakuan baru muncul 

pada abad ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun setelah kemunculan jabatan notaris. 

                                                             
45 Ibid., hlm. 39. 
46 Ibid., hlm. 40. 
47 Ibid., hlm. 41. 
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Beberapa ratus tahun kemudian barulah muncul peraturan yang disebut 

ventosewet.48 Tentu saja ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi 

seorang notaris. Tidak mungkin seorang Notaris dapat menjalankan jabatannya 

tanpa memiliki kemampuan memadai. Latar belakang pendidikan hukum 

merupakan sebuah keniscayaan. Setelah lulus dari fakultas hukum, seorang calon 

Notariswajib mengikuti kuliah bidang kenotariatan atau menempuh pendidikan 

Strata 2 (dua) hukum bidang kenotariatan. 49 

Tidak cukup berbekal pendidikan formil saja untuk menjadi profesi Notaris 

di Indonesia. Syarat lain menjadi calon Notaris di Indonesia secara umum adalah 

orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena seorang Notaris adalah 

pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk mewakili negara dalam pembuatan 

akta-akta autentik yang dibuat berisi hal-hal yang sifatnya rahasia.50 Menjadi 

Notaris yang baik dituntut untuk memiliki kedewasaan yang matang. Menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerd) bahwa 

usia dewasa seseorang adalah 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi seseorang untuk 

dapat menjadi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut UU tentang Jabatan Notaris) haruslah berusia 27 (dua puluh 

tujuh) tahun.51 Di Indonesia para Notaris berhimpun dalam sebuah wadah 

perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disingkat 

                                                             
48 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Jakarta : Raih Asa Sukses, 

hlm.36. 
49 Anke Dwi Saputro, 2008, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, 

Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.65. 
50 Ibid., hlm. 65. 
51 Ibid., hlm. 66. 
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INI). INI merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum 

sesuai SK Menteri Kehakiman Replubik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor. 

C210221.HT.01.06.52 

Jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (privatenotary) 

yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan 

alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, 

sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara 

makajabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.53 

Pasal 1 Undang-Undang ini.” Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Jabatan Notaris 

menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.” Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

kemudian menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” 

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian notaris adalah pejabat 

umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum 

atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta 

otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan 

                                                             
52 Ibid. 
53 Ibid., hlm. 18. 
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grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidakjuga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk 

merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh 

menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak 

berkepentingan.54 

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. 

Menempatkan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu bidang pekerjaan 

atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan, fungsi, dan 

kewenangan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan 

pekerjaan tetap.55 Pejabat umum yang dimaksudkan di sini merupakan jabatan yang 

terkait dengan unsur pemerintah yang diemban oleh seseorang yang merupakan 

pegawai pemerintah. Tugas dan wewenang terkait jabatannya sebagai pejabat 

umum ini merupakan wewenang yang diberikan secara khusus oleh peraturan 

perundang-undangan untuk keperluan dan fungsi tertentu. Namun pejabat umum 

tidak hanya jabatan Notaris saja. Terdapat jabatan lain yang merupakan pejabat 

umum, salah satu contohnya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik Atas Satuan 

Rumah Susun.56 

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum 

memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan mandiri 

                                                             
54 G.H.S. Lumban Tobing,Op.Cit, hlm. 31. 
55 Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat 

Publik, Bandung : Refika Aditama, Bandung, hlm 32-34. (selanjutnya ditulis Habib Adjie I) 
56 Ibid, hlm. 17. 



20 

 

 
 

(independent), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. 

Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat antara lain didalam pembuatan akta autentik bukan 

merupakan pihak yang berkepentingan.57 Pada hakekatnya Notaris selaku pejabat 

umum hanyalah mengkonstatir atau merekam secara tertulis dan autentik dari 

perbuatan hukum pihak- pihak yang berkepentingan. Notaris tidak ada di dalamnya, 

yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan 

serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian. Oleh karena itu, akta notaris atau 

akta autentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang 

dijamin oleh akta autentik adalah pihak-pihak “berkata benar” seperti yang termuat 

di dalam akta perjanjian mereka.58 

Keabsahan jabatan Notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 

1868 KUHPerd yang menyatakan bahwa, “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang 

didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Berdasarkan 

ketentuan ini jelas mempertegas bahwa suatu akta autentik harus dibuat oleh atau 

dihadapan pejabat umum, dan produk hukum Notaris berupa akta autentik adalah 

merupakan produk pejabat umum. Kekuatan pembuktian sempurna adalah 

kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat 

bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada 

dirinya sendiri. Cukup dalam arti bahwa alat bukti tertentu tidak membutuhkan alat 

                                                             
57 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam 

Pembuatan Akta, Bandung : Mandar Maju, hlm. 65  
58 Ibid. 
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bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, maupun hak dan 

kewajiban. Sebagai contoh, sertifikat tanah sebagai akta otentik memiliki kekuatan 

pembuktian sempurna untuk membuktikan hak milik seseorang atas tanah dalam 

sertipikat tersebut, tanpa membutuhkan keterangan saksi atau alat bukti lainnya.59 

Suatu akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat 

untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditandatangani.60 Dengan 

demikian, akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu 

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Menurut R. Soegondo 

mengemukakan bahwa untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus 

mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, 

meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk 

membuat akta autentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat 

umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil (Ambtenaarvande Burgerlijke 

Stand) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta otentik untuk hal-

hal tertentu, misalnya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta 

kematian. Hal tersebut karena pegawai catatan sipil oleh Undang-Undang 

ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta 

tersebut.61 

Dalam tataran teori, kewenangan membuat dan mengesahkan akta dapat 

bersumber pada konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, yang 

                                                             
59 M. Natsir Asnawi, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Kajian 

Kontekstual Mengenai Sistem Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian, Yogyakarta : 

UII Press, hlm.43. 
60 R. Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 48. 
61 Soegondo R.,Op.Cit., hlm. 43 
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mendasarkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu atas 

kewenangan yang sah.62 Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu 

atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui 

pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang. Kewenangan delegasi adalah 

kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif, 

sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.63  

Berdasarkan konsep kewenangan tersebut, sumber kewenangan Notaris 

dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan 

kewenangan yang diperoleh secara atribusi. Kedudukan tersebut diberikan oleh 

Negara melalui Undang-Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UU tentang Jabatan 

Notaris yang menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 

Wewenang seorang Notaris bersifat mandiri dan otonom, sebagai pejabat publik 

yang diangkat oleh Negara, seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan 

saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, Notaris bebas 

menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengaturnya.64 

Sebagai seorang pejabat publik, kebutuhan jasa yang diberikan oleh Notaris 

terkait erat dengan persoalan kepercayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 

pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris mau tidak mau telah dapat 

                                                             
62 Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya : Yudika, hlm. 13. 
63 Ibid., hlm. 14. 
64 Hadi Setia Tunggal, 2006, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, 

Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris, Jakarta : Harvarindo, 

hlm. 39. 
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dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya.65  Tanggung jawab Notaris dalam 

membuat akta otentik merupakan landasan terwujudnya jaminan kepastian hukum, 

ketertiban, perlindungan hukum, dan penegakan hukum66 yang berintikan 

kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh Notaris. Maka dari itu, 

Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna 

jasa Notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat dan 

mengesahkan akta otentik dalam bentuk minuta akta. 67 

Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik merupakan arti 

penting dari profesi Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian 

yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang.68 Menurut bentuknya akta dapat 

dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Suatu akta dikatakan 

autentik apabila memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerd) dan Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN (Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Berdasarkan KUHPerd, pengertian akta 

autentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPer69 yaitu akta yang di dalam 

                                                             
65 Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 

335-337. 
66 Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan 

sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

(law enforcement), adalah : a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum, faktor yang 

membentuk maupun yang menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia, di dalam pergaulan hidup. Lihat : Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang 

MempengaruhiPenegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5. 
67 Komar Andasasmita, 1990, Notaris  II  Contoh  Akta  Otentik  dan  Penjelasannya,  

Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 32. 
68 K. Wantjik Saleh, 1991, Hukum Acara Perdata (RBg/HIR), Jakarta : Ghalia Indonesia, 

hlm. 62. 
69 Pasal 1868 KUHPerd merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga merupakan 

dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Akta itu harus dibuat 
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bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. 

Dengan kata lain akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum dalam 

hal ini Notaris, yang mana diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari 

yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat 

didalamnya oleh yang berkepentingan.70 

Menurut UUJN, akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan 

sebagai akta autentik apabila dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon71, bahwa syarat 

akta otentik itu tertuang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang 

(bentuknya baku), dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.72 

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia 

agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :73 

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang; 

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum; dan 

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

untuk itu dan tempat di tempat dimana akta itu dibuat. 

                                                             
oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum; b. Akta itu harus dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.Lihat : G.H.S. Lumban Tobing, 1993, Peraturan 

jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga, hlm. 51. 
70 Arvan Mulyatno, 2008, Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan, 

Rajawali Press, Jakarta, 2008. 49.  
71 Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : M. Ali Boediarto, 2005, Kompilasi Kaidah Hukum 

Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Jakarta : Swa Justitia, hlm. 157. 
72 Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan 

pembuktian sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua 

unsur bukti : Tulisan;Saksi-saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah. Lihat : Pasal 

138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, S. 1867 Nomor 29, Pasal 1867-1894 B.W. Menurut Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213K/Sip/1955, bahwa penglihatan hakim dalam 

persidangan atas alat bukti tersebut, adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan 

usaha pembuktian. Lihat : M. Ali Boediarto, Ibid., hlm. 156. 
73 Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya : 

Arkola, hlm. 148. 
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Dinyatakan di atas bahwa akta Notaris harus dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UU 

tentang Jabatan Notaris, yang merumuskan : 

“ (1)  Setiap akta Notaris terdiri atas : 

a.  Awal akta atau kepala akta; 

b.  Badan akta; dan 

c.  Akhir atau penutup akta. 

(2)  Awal akta atau kepala akta memuat : 

a.  Judul akta; 

b.  Nomor akta; 

c.  Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan 

d.  Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

(3)  Badan akta memuat : 

a.  Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap 

dan/atau orang yang mereka wakili; 

b.  Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 

c.  Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan; dan 

d.  Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal alhir, serta pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi 

pengenal. 

(4)  Akhir atau penutup akta memuat : 

a.  Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7); 

b.  Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan 

atau penerjemahan akta apabila ada; 

c.  Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan 

d.  Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 

pembutaan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat 

berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.” 

 

Terkait akta di bawah tangan, ketentuan Pasal 1875 KUHPerd menyatakan 

sebagai berikut : 

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang 

dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan 

olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-
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orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang 

mendapat hak dari mereka". 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerd di atas, suatu tulisan di bawah 

tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang 

dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan 

terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-

orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta 

otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUHPerd untuk tulisan 

itu.74 Ketentuan pasal 1871 KUHPerd, berbunyi : 

“Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna 

tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila 

yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. 

Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan 

belaka yang tidak mempunyai hubungan Iangsung dengan pokok isi akta, 

maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan 

tulisan”.   

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka suatu akta akan berkedudukan 

sebagai akta autentik apabila akta tersebut dibuat sesuai dengan dan memenuhi 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerd dan Pasal 1 angka 1 UUJN serta 

Pasal 38 UUJN. Sebaliknya apabila suatu akta notaris dibuat tidak sesuai dengan 

dan bertentangan serta melanggar ketentuan yang diatur dalam UUJN, maka akta 

tersebut dari semula akta otentik berubah dan turun (terdegradasi) menjadi dan 

berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, yang otomatis membuatnya tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu bagi hakim didalam proses 

persidangan dan bagi para pihak. 

                                                             
74 Ibid., hlm. 33. 



27 

 

 
 

Sebagaimana diketahui, untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat maka suatu akta autentik harus memenuhi tiga persyaratan, 

yaitu memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil75, sebagaimana 

diuraikan masing-masing antara lain : 

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, berarti kekuatan pembuktian yang 

didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian 

lahir sesuai dengan asas “acta publica probant seseipsa” yang berarti 

suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat 

dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.  

2. Kekuatan pembuktian formil, artinya akta otentik itu dibuktikan bahwa 

apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu benar merupakan 

uraian kehendak pihak-pihak penghadap pada saat yang tercantum 

dalam akta. Secara formil, akta autentik menjamin kebenaran dan 

kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, para 

pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, Notaris dan saksi dan 

tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan 

kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan 

dialami sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta 

dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, 

terkecuali bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran 

tanda tangannya.  

3. Kekuatan pembuktian materiil, merupakan kepastian tentang materi 

suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian 

yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang 

disampaikan pengahadap kepada Notaris dituangkan dalam akta dinilai 

telah benar. Jika keterangan para penghadap tidak benar, maka hal 

tersebut adalah tanggung jawab para pihak sendiri.  

 

Sebagai seorang pejabat publik, kebutuhan jasa yang diberikan oleh Notaris 

terkait erat dengan persoalan kepercayaan76 masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 

                                                             
75 Asri Diamitri Lestari, 2014, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris 

dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Hukum, Yogyakarta : 

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 1. 
76 Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dibutuhkan persyaratan tertentu untuk 

menjadi seorang Notaris. Persyaratan tersebut tidak hanya dalam aspek intelektual, melainkan pula 

keharusan memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a 

UUJN-P yang berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, 

jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum”. Dengan adanya persyaratan tersebut sehingga diharapkan Notaris tidak akan 

menyalahgunakan wewenang dankepercayaan yang diberikan kepadanya. 



28 

 

 
 

pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris mau tidak mau telah dapat 

dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya.77 Tanggung jawab Notaris dalam 

membuat akta autentik merupakan landasan terwujudnya jaminan kepastian 

hukum, ketertiban,perlindungan hukum, dan penegakan hukum78 yang berintikan 

kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh Notaris. Maka dari itu, 

Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna 

jasa Notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat dan 

mengesahkan akta autentik dalam bentuk minuta akta.79 

Dalam menjalankan tugas membuat akta otentik, tentunya Notaris tidak luput 

dari kekeliruan atau kekhilafan baik yang disengaja atau tidak disengaja.80 Hal ini 

memerlukan pertanggungjawaban hukum81 atas perbuatan tersebut yang 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku Penghadap atau pihak ketiga. 

                                                             
77 Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

hlm.335. 
78 Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan 

sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

(law enforcement), adalah : a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum, faktor yang 

membentuk maupun yang menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum;d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; dan e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia, di dalam pergaulan hidup. Lihat : Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang 

MempengaruhiPenegakan Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5. 
79 Komar Andasasmita, 1990, Notaris  II  Contoh  Akta  Otentik  dan  Penjelasannya,  

Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 32. 
80 Habib, Adjie, 2009,Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Pejabat Publik, Bandung : Refika Aditama, hlm. 8. 
81 Pertanggungjawaban hukum adalah keadaan wajib menanggung, memikul tanggung 

jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Lihat : Widiyono, 2004, 

Wewenang Dan Tanggung Jawab, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 27. 
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Kerugian yang dialami tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tuntutan82 pidana 

atau gugatan perdata kepada Notaris.  

Profesi Notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas dan dituntut untuk 

berkesinambungan, yang berarti bahwa siapa yang menjalankan jabatan Notaris dan 

berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebut wajib untuk memberikan 

kewenangannya kepada orang lain dalam memberikan pelayanan jasa, kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat. Berdasarkan UU tentang 

Jabatan Notaris, yang berhak untuk mendapatkan kewenangan terhadap Notaris 

yang melaksanakan cutinya adalah Notaris Pengganti.  

Berdasarkan Pasal 25 UUJN-P, dalam menjalankan jabatannya, Notaris 

mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya 

selama 2 (dua) tahun, dan selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk 

seorang Notaris Pengganti yang akan menerima protokol Notaris83 dan 

melaksanakan tugas-tugas jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 3 UU tentang 

Jabatan Notaris, Notaris Pengganti diartikan sebagai seorang yang untuk sementara 

diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau 

untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.  

Keberadaan Notaris Pengganti merupakan suatu hal penting dalam rangka 

mengisi kekosongan pejabat Notaris, yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara 

berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, agar tetap menjamin 

                                                             
82 Tuntutan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan 

oleh pengadilan.  
83 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Protokol Notaris adalah kumpulan 

dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris”.  
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pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat selaku Penghadap.84 Mengenai 

Peraturan Pelaksanaan Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, 

bahwa Notaris yang mengambil cuti sebagai pejabat negara wajib menunjuk 

Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas 

Pusat Notaris. 

Permasalahannya kemudian menyangkut sumber kewenangan yang menjadi 

dasar pelimpahan pelaksanaan tugas jabatan Notaris kepada Notaris Pengganti, 

proses pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugat, kapan kewenangan 

tersebut dapat digunakan kembali oleh pemberi kewenangan, kedudukan hukum, 

bentuk, karakteristik kewenangan Notaris Pengganti dibandingkan dengan Notaris 

yang digantikannya setelah selesai masa jabatan ataupun saat masih menjabat 

sebagai Notaris Pengganti, termasuk kekuatan pembuktian aktanya secara lahiriah, 

formil, dan materiil, ruang lingkup bentuk pertanggungjawaban Notaris Pengganti 

dalam pelaksanaan jabatan, secara perdata, secara pidana, serta terhadap Kode Etik 

Notaris, apabila terjadi kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat akta-akta 

yang dibuatnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan 

ini ke dalam tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Akta Yang Dibuat Notaris 

Pengganti Yang Cacat Materiil”. 

 

                                                             
84 Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), 

Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 16. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah yang menjadi sumber kewenangan Notaris Pengganti dalam 

membuat akta autentik ? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris Pengganti apabila akta yang 

dibuatnya mengandung cacat materiil ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan sumber kewenangan Notaris Pengganti 

dalam membuat akta autentik. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban Notaris Pengganti 

apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat materiil. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan 

dengan dasar hukum yang menjadi sumber kewenangan, tugas dan tanggung 

jawab serta kedudukan hukum Notaris Pengganti. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber 

informasi bagi pihak-pihak yang terlibat terkait dengan kewenangan Notaris 

Pengganti sebagai Pejabat Publik yang berwenang membuat akta autentik, 

antara lain : 
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a. Bagi Notaris, sebagai pedoman dalam memahami dasar hukum 

kedudukan dan tanggungjawab Notaris Pengganti dalam membuat dan 

mengesahkan akta autentik selama menjabat dan sesudah menjabat 

sebagai Notaris Pengganti. 

b. Bagi masyarakat selaku Penghadap sebagai pedoman dalam memahami 

kepastian hukum dalam mengajukan pembuatan dan pengesahan akta 

autentik agar tidak terjadi kesalahpahaman baik yang disengaja atau 

tidak disengaja. 

c. Bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah 

(MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sebagai pedoman untuk 

melakukan pengawasan yang lebih lanjut terhadap kedudukan hukum, 

kewenangan, tugas dan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam 

membuat dan mengesahkan akta autentik. 

d. Bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar 

dalam kebijakan hukumnya ke depan terkait kedudukan hukum, 

kewenangan, tugas dan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam 

membuat dan mengesahkan akta autentik.  

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu : 

BAB I  :  Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  Landasan Teori dan Landasan Konseptual, berisi landasan teori 

mengenai teori perjanjian, teori kewenangan, dan teori nilai-nilai 
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identitas hukum, serta landasan konseptual tentang Notaris, 

Notaris Pengganti, dan Akta Notaris. 

BAB III  :  Metode Penelitian, berisi unsur-unsur metode penelitian seperti 

jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknis analisis data dan penarikan 

kesimpulan. 

BAB IV  :  Pembahasan, yaitu membahas rumusan masalah mengenai 

sumber kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat akta 

autentik, dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti apabila akta 

yang dibuatnya mengandung cacat materiil. 

BAB IV  :  Penutup, terdiri dari kesimpulan atas pembahasan rumusan 

masalah dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini. 

 


