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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the 

living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan 

pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu1. Nilai-nilai itu 

tidak lepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-

orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu.  

 Keberadaan lembaga Notaris hadir di negara kita, karena untuk 

mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. 

Mengingat dalam hukum wilayah hukum perdata (privat), negara menempatkan 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, 

untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.  Pengaturan tentang jabatan Notaris 

telah dimulai diatur dengan Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie 

(stbl.1860), kemudian pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan jabatan Notaris lebih 

disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang telah disahkan pada 

tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-

RI)2. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat 

 
1Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, 
Cetakan ke-1, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2002), hal.10. 
2Laurensius Arliman S, Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: 
Deepublish, Agustus 2015), hal.1-2. 
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akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan 

oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan 

dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan 

aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu 

oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

atau orang lain3 sedangkan di dalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, 

memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki 

kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang 

lainnya4. Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, 

dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada 

pejabat-pejabat lainnya, selama-sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi 

kewenangan-kewenangan lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan 

Notaris di samping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang 

ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (di luar UUJN), dalam 

arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan-menegaskan 

agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris. Pejabat Umum 

yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik 

atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik 

(Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

 
3Ibid, hal.2-3 
4Ibid, hal.3 
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Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. 

Notaris sebagai Pejabat Publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan 

pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam hal 

ini publik yang bermakna hukum, bukan publik khalayak umum. Notaris sebagai 

Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah 

yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat 

dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai 

Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan 

hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi sebagai 

syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final 

serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum 

perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) 

para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat atau di hadapan Notaris. 

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.  Ada 2 

(dua) jenis atau golongan akta Notaris, yaitu (1) akta yang dibuat oleh Notaris, biasa 

disebut dengan istilah Akta Relaas atau Berita Acara, (2) akta yang dibuat 

dihadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij. Akta-

akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya 

permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. 

Akta Relaas akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris 

mencatatkan atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak 

berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para 

pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. 
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Dalam Akta Relaas ini, Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat 

atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Akta 

Pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, 

Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak 

yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris. 

Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam 

akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut, Notaris berwenang untuk 

memberikan penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. 

Dasar hukum atau saran-saran hukum ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e 

UUJN, yang menyatakan: “memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta”. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para 

pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai 

sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta-akta yang dibuat oleh 

atau dihadapan Notaris harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini 

berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan, dalam 

hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN5. Selanjutnya, Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata berbunyi:”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta 

dibuatnya”. Terhadap Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, Habib Adjie berpendapat 

bahwa:6 

 
5Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang 
 Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.45-46. 
6Ibid, hal.4-hal.5 
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1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang 

Pejabat Umum. 

2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh atau dihadapan siapa akta itu 

dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 

Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak 

dan ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti 

suatu akta otentik sudah cukup untuk membukikan suatu peristiwa atau keadaan 

tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala 

sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar-benar 

telah terjadi, jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan 

kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikn keraguan dan 

ketidakbenaran akta otentik tersebut. Salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan 

di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, 

saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.  

 Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan notaris di dalam masyarakat 

serta kekuatan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat 

dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan 

kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan 

seseorang berprofesi sebagai notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan 

kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, 

martabat serta keluhuran jabatannya.  Seorang pejabat Notaris seringkali dalam 

praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai 

tersangka. Keterlibatan notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan 
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pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalaahan Notaris itu sendiri, maupun 

kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau 

dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu 

pihak) atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang 

menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

 Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang 

berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan 

menjadi 4 (empat), yakni:7 

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil 

terhadap akta yang dibuatnya; 

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiiil dalam 

akta yang dibuatnya; 

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap 

kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan 

kode etik Notaris. 

Pasal 65 UUJN berbunyi: ”Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara 

Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol 

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol 

Notaris.” Pasal ini menjelaskan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta 

yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan 

kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. 

 
7Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika,  
 (Yogyakarta: UII-Press, 2009), hal.34. 



 7  

 Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 

15 UUJN: ”Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta 

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang.”.  

 Selain kewenangan tersebut di atas, Notaris juga memiliki kewenangan lain 

yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN yaitu: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; 

g. membuat Akta risalah lelang; 

h. kewenangan-kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. 

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang khusus. Notaris dapat dikatakan 

sebagai perpanjangan tangan negara yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik namun di sisi yang lain, notaris tidak digaji oleh 
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pemerintah, melainkan seorang notaris mendapatkan honorarium dari masyarakat 

yang memakai jasanya. Akta yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1868 

KUHPerdata merupakan akta otentik. Artinya, akta tersebut memberikan bukti 

yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Suatu akta otentik yang 

dibuat dihadapan Notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan akan tetapi dikarenakan juga oleh para pihak yang berkepentingan. Oleh 

sebab itu, Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat olehnya patuh 

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas 

yang berlaku bagi tugas seorang Notaris. Dalam asas-asas pemerintahan yang baik 

(AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut: 

a. Asas persamaan; 

b. Asas kepercayaan; 

c. Asas kepastian hukum; 

d. Asas kecermatan; 

e. Asas pemberian alasan; 

f. Larangan penyalahgunaan wewenang; 

g. Larangan bertindak sewenang-wenang. 

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan Asas 

Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi 

sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi 

dan pengertian untuk kepentingan Notaris. Bahwa prinsip kehati-hatian merupakan 

asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan 

didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang 

diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para 
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pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas 

kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara 

lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak saksama. Pelaksanaan 

asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan: 

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang 

diperlihatkan kepada notaris. 

2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau 

kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab). 

3. Memeriksa bukti surat yanag berkaitan dengan keinginan atau kehendak 

para pihak tersebut. 

4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan 

atau kehendak para pihak tersebut. 

5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti 

pembacaan, penandatanganan, memberikan Salinan, dan pemberkasan 

untuk minuta. 

6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan 

Notaris.  

 Dalam penelitian ini, penulis menyampaikan  salah satu contoh kasus  sebagai 

berikut. Peristiwa ini diawali dari kedatangan dua orang penghadap kepada notaris 

yang minta dibuatkan akta kuasa. Nyonya L D Yatika Y bertindak sebagai pemberi 

kuasa dan pemegang saham dari 385 (tiga ratus delapan puluh lima) saham dalam 

suatu perseroan yang berkedudukan di Parigi Mouting, Sulawesi Tengah, 

sedangkan Nyonya AM sebagai Penerima Kuasa dalam akta. Akta tersebut 

ditandatangani penghadap dihadapan Notaris dengan saksi-saksi. Bahwa dalam 
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minuta akta telah dilampirkan KTP dari Pemberi Kuasa. Setelah lebih 6,5 tahun 

penandatanganan akta kuasa, Nyonya LD YUSTIKA Y melapor kepada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Kriminal 

Umum, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 78, Palu 94111, dalam Laporan Polisi Nomor: 

LP/343/VII/2018/SULTENG/SPKT, TANGGAL 20 Juli 2018 tentang dugaan 

tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau 

Pemalsuan, yang diduga dilakukan oleh terlapor Nyonya AM. Dalam laporan 

dinyatakan bahwa pelapor tidak pernah hadir dan menandatangani akta kuasa 

tersebut ditambah tidak mengenal Penerima Kuasa. Atas peristiwa ini, notaris 

didatangi oleh pihak kepolisian dari Palu untuk meminta copy dokumen akta.  

Notaris menolak permintaan mereka tanpa ada izin dari Majelis Kehormatan 

Notaris). Kemudian datang kepada notaris seorang perempuan, mengaku bernama 

LD YUSTIKA  bersama dengan dua orang kuasa hukumnya. Kedatangan mereka 

yang secara tiba-tiba itu adalah untuk meminta diperlihatkan dan ingin meng-copy 

minuta Akta Kuasa. Namun,  Notaris tidak memberikan dengan dasar harus terlebih 

dahulu meminta ijin dari Majelis Kehormatan Notaris. Selanjutnya, notaris 

mendapat  undangan dari  Sekretariat  Daerah. Akan tetapi, notaris tidak memenuhi  

undangan tersebut  dengan alasan harus ada Izin dari Majelis  Kehormatan Notaris. 

Berikutnya, Notaris  mendapat  Surat Panggilan  Ke 1  Nomor UM.MKNw-DKI 

JKT.8.18-418- panggilan tertanggal … Agustus 2018  untuk bersidang pada tanggal 

04 September 2018 terkait  dengan surat  dari Penyidik  nomor B/…/VIII/2018/Dit 

reskrimum Polda Sulteng tanggal 27 Agustus 2018. Bahwa Laporan Polisi yang 

dibuat oleh Saudari LD YUSTIKA Y adalah ternyata orang yang berbeda 

identitasnya dengan yang tercantum dalam tanda pengenal (KTP) Penghadap yang 
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pada waktu itu menghadap kepada Notaris (L  D YATIKA Y). Lalu, notaris 

menerima Surat Panggilan Ke-2 Nomor UM.MKNw-DKI JKT.11.18-510 tanggal 

01 November 2018  terkait  surat dari Penyidik Nomor B/1472/X/2018/Dit 

reskrimum tanggal 24 Oktober 2018 yang menjadi  pokok perkaranya  adalah  tanda 

tangan  pelapor atas nama LD Yustika Y  yang ada di dalam akta kuasa dan akta 

pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa. Terhadap 

pemanggilan ini telah dilakukan sidang oleh Majelis Kehomatan Notaris Jakarta 

pada tanggal 06 November 2018.  Lebih lanjut, Notaris menerima Surat Panggilan 

Ke-1 Nomor :UM.MKNW-DKI.JKT.-584 tertanggal 26 November 2018 dari 

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta dengan lampiran surat dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse 

Kriminal Umum, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 78 – Palu 94111, Nomor Polisi: 

B/1557/XI/2018/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2018 perihal Klarifikasi 

Pemeriksaan Notaris …, S.H., dan surat dari Pemerintah Kota Depok Kecamatan 

Sawangan, Kelurahan Bedahan, Surat Keterangan Beda Data:  474.2/282/IX/2018, 

tertanggal   15-11-2018. Bahwa kemudian Notaris  mendapat panggilan dari Majelis 

Pengawas Daerah Notaris  Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan suratnya  

tertanggal 06 Desember 2018 Nomor : UM.MPDN.JAK-SEL.12.18-104 Perihal 

Panggilan Sidang merujuk surat tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 415.SPH-

I.VIII.2018  perihal Laporan Pelanggaran Notaris dari kantor hukum  LD Yustika 

Y (Pelapor) terkait akta kuasa. Setelah itu, pada tanggal 20 Desember 2018 Notaris 

diperiksa juga oleh Polisi Palu dengan datang ke kantor Notaris dan didampingi 

oleh salah seorang pemeriksa dari Majelis Kehormatan Notaris di Jakarta. Tak lama 

kemudian, pada tanggal 08 Januari 2019 Notaris  mendapat  pemberitahuan dari 
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Nyonya AM  bahwa Polisi menghentikan Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor: 

LP/342/VII/2018/SULTENG/SPKT tanggal 20 Juli 2018  Pelapor  Sdri  LD Yustika 

Y terhitung mulai  tanggal  08 Januari 2019 atas terlapor Sdri AM. Namun tiba-tiba, 

pada tanggal  14 Maret  2019,  Notaris mendapat Relaas Panggilan Sidang Nomor 

169/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Notaris selaku 

Tergugat satu-satunya dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik 

Indonesia selaku Turut Tergugat. Gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, 

Penggugatnya adalah LD Yustika Y melalui kuasa. Bahwa sidang di Pengadilan 

Negeri Jakarta  Selatan dilaksanakan 2 (dua) kali tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 

09 April 2019  akan tetapi karena Pelapor LD Yustika Y atau kuasa hukumnya tidak 

pernah hadir.  

Sesudah itu, bahwa pada tanggal  21 Maret 2019 Notaris  mendapat surat  undangan 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor: 

AHU.2.UM.01.01.5918 tentang undangan penyelesaian permasalahan dalam 

perseroan dimaksud. Pelaksanaanya pemeriksaan notaris dilaksanakan pada tanggal 

25 Maret 2019. Bahwa kemudian Kepolisian Sulawesi dengan Suratnya tanggal 11 

April  2019 No B/440/IV/2019/Ditreskrimum mengajukan permintaan kepada 

Majelis Kehormatan Notaris  yaitu  meminta  dokumen pembanding Pemeriksaan 

Laboratorium Forensik. Selanjutnya dari hasil Penyelidikan  telah dikeluarkan 

Surat  Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor:  

287/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Agustus 2018 yang disampaikan kepada LD 

Latifa Lutika.  Dengan demikian perkara  mengenai  dugaan tindak pidana 

memberikan keterangan palsu dalam akta otentik atau pemalsuan  yang diduga 
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dilakukan  oleh LD Latifa Lutika  yang membawa Notaris menjadi  turut serta  

dalam pembuatan akta  otentik tersebut  tidak terbukti.   

Perbuatan penghadap yang memiliki informasi nama yang berbeda-beda 

ketika datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta memiliki tujuan buruk dan 

perbuatan itu salah. Dalam bertindak, penghadap tidak menjunjung tinggi etika 

bisnis dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum yang berakibat 

menyusahkan notaris untuk dipanggil ke sana ke mari oleh pihak Kepolisian, 

Majelis Kehormatan Notaris, Pengadilan Negeri bahkan Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selalu dimintai keterangan terkait 

perkara a quo. Keterbukaan Notaris memberikan informasi sesuai arahan Majelis 

Kehormatan Notaris kepada pihak Kepolisian, Pengadilan Negeri bahkan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sangat membantu 

Notaris untuk memulihkan nama baiknya. Kerja sama yang baik ini membuat 

penegakan hukum berjalan baik dengan dihentikan penyelidikan perkara ini oleh 

pihak Kepolisian, perkara menjadi gugur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

dikarenakan ketidakhadiran Klien dua kali berturut-turut dalam persidangan serta 

untuk saat ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

menghentikan pengaduan pelapor karena pelapor tidak dapat memberi keterangan 

yang benar terkait keikutsertaan orang asing dalam menjalankan perusahaan yang 

bersangkutan. Bahwa kepolisian dan kekuasaan kehakiman memegang peran 

penting dalam menguatkan putusan Majelis Kehormatan Notaris untuk memelihara 

ketertiban dan menjamin keamanan umum; mencegah dan memberantas 

menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat; memelihara keselamatan negara 

terhadap gangguan dari dalam; memelihara keselamatan orang, benda dan 
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masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan mengusahakan 

ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. 

Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada notaris terutama untuk 

membuat akta otentik8. Di dalam menjalankan jabatannya notaris tidak saja 

mendengarkan apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan di dalam 

aktanya, tetapi notaris yang benar mencantumkan pula hal-hal yang tidak 

dikemukakan oleh kliennya, tetapi tersirat di dalam keterangan yang diberikan oleh 

kliennya. Selain mendengarkan keinginan klien, Notaris juga adalah orang 

kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien dan 

menjabarkannya lebih lanjut di dalam akta notaris.  

Atas latar belakang ini, penulis menyampaikan tema dengan judul 

“PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENJALANKAN JABATAN 

PROFESI NOTARIS”.   

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan 

dikaji dalam tesis ini adalah: 

1. Bagaimana tolok ukur atau batasan prinsip kehati-hatian dalam 

menjalankan tugas sebagai seorang notaris? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris yang telah menjalankan 

prinsip kehati-hatian apabila ternyata dituntut atau digugat oleh penghadap 

dalam hal memberi keterangan palsu dalam akta? 

 
8 Herlien, Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga, 
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 246 – 248. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan di atas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan meneliti perlindungan hukum bagi Notaris dalam 

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan terhadap penghadap yang 

memberi keterangan palsu. 

2. Untuk mengetahui dan meneliti upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan 

oleh Organisasi Notaris untuk mempertahankan putusan yang dikeluarkan 

oleh Organisasi Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris 

dalam perkara yang sedang dihadapi.  

3. Untuk mengetahui dan meneliti akta yang dapat dijadikan dasar telah terjadi 

dugaan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan oleh penulis atas penelitian ini terbagi dalam 2 

(dua) manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pencegahan bagi Notaris dalam 

membela dan melindungi diri Notaris terkait laporan akta palsu. 

2. Manfaat Praktis 
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- Sebagai suatu sumbangan pikiran bagi Notaris agar mempunyai 

pengalaman beracara hukum pidana di tingkat kepolisian dan beracara 

hukum perdata di tingkat pengadilan. 

- Untuk memperhatikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 702/K/Pdt/73 tertanggal 05 September 1973 dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal  

66  ayat (1) huruf a dan huruf b.  

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-

masing membahas mengenai pokok-pokok permasalahan 

yang spesifik 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan secara singkat mengenai jenis penelitian, jenis 

data dan cara perolehannya, pengumpulan data, pendekatan 

dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN  

Membahas rumusan permasalahan Laporan Polisi Nomor: 

LP/343/VII/2018/SULTENG/SPKT, TANGGAL 20 Juli 

2018 dan Perkara Nomor Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel  

BAB V  PENUTUP 

Bagian penutup yang menyampaikan jawaban dari pokok 

permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan 

pembahasan dalam penelitian ini. 


