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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Notaris merupakan suatu profesi sebagai pejabat umum yang berkaitan 

dengan pada bidang hukum serta memiliki tugas memberikan pelayanan untuk 

menciptakan suatu kepastian hukum kepada masyarakat pada pembuatan akta 

autentik. Kehadiran Pejabat Notaris  dikehendaki melalui aturan-aturan hukum 

yang memiliki tujuan memberikan bantuan serta melayani masyarakat yang 

memiliki kebutuhan pada suatu alat bukti tertulis dan bersifat otentik pada sebuah 

perbuatan hukum yang dihadapi. Melalui hal ini seseorang yang diangkat dan 

diberikan wewenang sebagai seorang Pejabat Notaris harus memiliki jiwa serta 

semangat dalam kewajibannya memberi pelayanan kepada masyarakat. Penegasan 

pengertian Notaris serta tugasnya dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan “Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya1.” 

Notaris sebagai pejabat umum (openbaar Ambtenaar) memilliki tugas 

serta peran dalam pembuatan akta otentik hampir di semua tindakan Hukum 

Perdata dengan mengakomodir semua hal yang memiliki kaitan dengan hukum 

keperdataan pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya didalam 

mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pembuktian . 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
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Sebagai seorang Pejabat Notaris memiliki sejumlah kewenangan serta 

kewajiban dalam menjalankan tugasnya. dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan 

Notaris diatur mengenai kewenangan Notaris, yaitu2: 

1. “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan 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. 

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

dibawah 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; atau 

                                                             
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
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g. Membuat Akta risalah lelang. 

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.” 

Kewenangan yang dimiliki Notaris sebagaimana telah dijelaskan didalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana Profesinya memiliki tujuan untuk 

membuat akta otentik sesuai kebutuhan masyarakat akan kepastian, ketertiban, 

serta perlindungan hukum dengan pedoman pada kebenaran serta keadilan. 

“Melalui hal ini dapat menjadi landasan filosofis dari terbentuknya UUJN melalui 

produk yang telah dikeluarkan oleh notaris yaitu akta otentik dengan menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan hukum pada setiap pengguna jasa Notaris, 

khususnya didalam pembuatan suatu akta perjanjian kredit antara kreditur dan 

debitur.”3 

 Didalam menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya sebagai 

Notaris, pengawasan terhadap kinerja Notaris diperlukan agar tetap didalam 

kaidah-kaidah atau landasan hukum yang berlaku agar dapat menghindari 

penyalahgunaan terhadap suatu kewenangan yang dimilikinya. Pengawasan 

terhadap tugas dan tanggungjawab Notaris dilaksanakan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, setelah itu dalam pengawasannya Menteri membentuks suatu 

badan yang bernama Majelis pengawas Notaris, yang dimana terdiri beberapa 

bagian: 

1. Majelis Pengawas Daerah 

2. Majelis Pengawas Wilayah 

                                                             
3 Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2013, hal 9. 
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3. Majelis Pengawas Pusat 

“Untuk Majelis Pengawas Daerah memiliki kedudukan pada Kabupaten/Kota di 

Indonesia4”, “Majelis Pengawas Wilayah memiliki kedudukan pada ibukota 

Provinsi di tiap daerah5”, dan “Majelis Pengawas Pusat memiliki kedudukan di 

Ibukota Negara6”. Majelis Pengawas Notaris melakukan tugas dan 

tanggungjawabnya tidak hanya pada lingkup pengawasan serta pemeriksaan yang 

dilakukan kepada Pejabat Notaris, tetapi juga memiliki kewenangan untuk 

memberikan berupa sanksi kepada Notaris yang melakukan suatu pelanggaran 

didalam menjalankan suatu tugas serta tanggung jawab dari jabatan Notaris. 

Pembuatan dan pengesahan suatu akta dihadapan Notaris bentuknya telah 

diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang terdiri dalam 

beberapa bagian: 

a. “Awal akta atau kepala akta; 

b. Badan akta; dan 

c. Akhir atau penutup akta.” 

Ketentuan didalam Pasal 1868 KUHPerdata memberikan penegasan bahwa 

suatu “akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang telah ditentukan 

oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.” Suatu akta dikatakan 

                                                             
4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 69 Ayat (1) 
5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 72 Ayat (1) 
6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 76 Ayat (1) 
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sebagai akta otentik bila telah memenuhi suatu syarat-syarat yang telah diatur 

didalam pasal 1868 KUHPerdata, yaitu: 7 

1. “Akta harus dibuat ‘oleh’ atau ‘dihadapan’ seorang pejabat umum; 

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang; 

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.” 

Bila terdapat salah satu syarat diatas tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan 

akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang dibuat 

dibawah tangan . 

Pembuatan Akta otentik bertujuan untuk sebagai pembuktian berupa tulisan-

tulisan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan diberikan 

wewenang pada tempat akta tersebut dibuat. Akta otentik memiliki kekuatan 

pembuktian sempurna, dikarenakan pada suatu Akta otentik terdapat semua unsur 

bukti-bukti sebagai berikut:8 

a. “Tulisan; 

b. Saksi-saksi; 

c. Persangka-persangkaan; 

d. Pengakuan 

e. Sumpah” 

Pengertian didalam akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 

dapat ditentukan bahwa siapapun yang terikat didalam akta tersebut, sepanjang 

tidak bisa dibuktikan dengan bukti sebaliknya berdasarkan dengan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

                                                             
7 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 2010 hlm. 48.  
8 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, cet.4 Bandung, 2017, hlm 6  
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 Dari sekian banyak akta yang dibuat dan disahkan oleh Notaris, ada 1 akta 

yang seringkali diajukan oleh masyarakat kepada Notaris yaitu Akta Perjanjian 

Kredit. Perjanjian Kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian 

yang dilakukan antara bank sebagai pihak kreditur dengan nasabah sebagai pihak 

debitur. Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, yakni “kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.9” “Berdasarkan pengertian ini dapat diartikan bahwa perjanjian kredit 

sama dengan perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan 

pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.10” 

 Perjanjian kredit pada bank dapat dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu 

menggunakan akta dibawah tangan atau menggunakan akta otentik Notaris. 

Penggunaan akta dibawah tangan umumnya merupakan penyusunan perjanjina 

secara sepihak oleh pihak bank selaku kreditur yang termuat didalam formulir 

permohonan kredit yang dimiliki atau diterbitkan oleh bank itu sendiri. Klausul 

yang terdapat didalam formulir perjajian kredit yang dibuat dibawah tangan oleh 

bank cenderung menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak Kreditur atau bank 

itu sendiri, sehingga pihak debitur tidak dapat memiliki pilihan selain mengikuti 

peraturan yang diajukan oleh pihak bank kepada nasabah. 

                                                             
9 Eddy Aman Putra, Fungsi Jaminan dalam Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Raja 
Grafindo Persada, 2012, hal. 2 
10 Erman Rajagukguk, Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, Chandra 
Pratama, Jakarta, 2014, hal. 30 
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 Perjanjian Kredit dengan menggunakan Akta otentik atau Akta Notaris, 

dapat dilaksanakan bila prosedur yang dimiliki oleh pihak bank untuk kelayakan 

pemberian kredit kepada debitur telah disetujui oleh pihak bank. Oleh karenanya 

Akta Perjanjian Kredit dibuat dan disahkan oleh Notaris, lalu dibacakan Pejabat 

Notaris kepada setiap pihak yang tertuang didalam Akta Otentik tersebut dengan 

tujuan agar semua pihak yang membuat perjanjian tersebut mendapatkan 

pemahaman yang jelas terhadap isi perjanjian kredit tersebut. Penandatanganan 

akta perjanjian kredit tersebut menandakan sahnya suatu perjanjian kredit yang 

harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak, sampai berakhirnya perjanjian 

tersebut. 

 Pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit yang menggunakan akta 

autentik notaris dilakukan oleh para pihak, baik bank selaku kreditur yang 

diwakili oleh pimpinannya maupun oleh nasabah peminjam selaku debitur di 

kantor notaris yang membuat akta perjanjian kredit tersebut11.  Sebelum dilakukan 

penandatanganan Akta perjanjian kredit, Notaris terlebih dahulu membacakan 

keseluruhan isi pada  Akta otentik mulai dari awal akta hingga kepada akhir akta 

kepada setiap pihak dan para saksi. Setelah semua pihak memahami dan 

menyetujui isi pada akta yang telah dibacakan tersebut, kemudian para pihak 

melakukan penandatanganan Akta Otentik tersebut, lalu disusul dengan para saksi 

yang dihadirkan oleh Pejabat Notaris yang namanya diketahui oleh setiap pihak 

dan dicantumkan di Akta Perjanjian Kredit tersebut, terakhir Notaris 

menandatangani Akta tersebut. Setelah semua prosedur tersebut dijalankan, 

Notaris mengeluarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit tersebut kepada masing-

                                                             
11 Soewarso Indrawati, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013, 
hal. 8.  
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masing pihak, sedangkan Minuta Akta yang telah ditanda-tangani oleh para saksi-

saksi, para pihak dan Notaris, disimpan oleh Pejabat Notaris menjadi bagian dari 

Protokol Notaris. 

 Keharusan adanya penandatanganan didalam akta memiliki tujuan untuk 

memberikan perbedaan pada akta yang dibuat Notaris lainnya. Fungsi dari tanda 

tangan itu sendiri adalah untuk menjadikan bukti bahwa benar terjadinya suatu 

perjanjian yang tertuang didalam Akta Notaris dan disetujui oleh pihak yang 

terdapat didalam akta itu sendiri. Jadi nama atau tanda tangan yang digunakan 

dengan huruf balok tidak cukup, karena pada tulisan tersebut itu tidak terlihat ciri 

atau sifat-sifat dari suatu surat atau akta12. Didalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf (m) 

Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat penegasan pada proses pengesahan Akta 

yang dilakukan dari  pembacaan Akta, sampai kepada penandatanganan suatu 

Akta wajib dilakukan dihadapan Notaris. Dengan demikian Notaris harus hadir 

pula dalam proses penandatangan Akta, juga harus berhadapan dengan para Pihak 

yang bersangkutan serta Notaris sendiri lah yang wajib melakukan pembacaan 

akta terhadap Akta Perjanjian Kredit kepada setiap pihak yang telah mengikatkan 

diri pada Akta Perjanjian Kredit dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain13. 

 Pada kenyataannya dalam pelaksanaaan pembuatan Akta Perjanjian Kredit 

pada Bank yang dibuat oleh Notaris, tidak semua Notaris melaksanakan 

kewajiban yang dimilikinya sebagai Pejabat Umum yang memiliki berwenang 

dalam pembacaan suatu Akta Perjanjian Kredit bank tersebut di Kantor atau 

wilayah yang bersangkutan.  Notaris juga tidak secara langsung membacakan 

setiap isi yang terdapat didalam Akta Perjanjian Kredit  pada Bank tersebut di 
                                                             
12 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 32 
13 Sri Soedewi Mascjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan 
dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 67. 
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kantor kreditur pada hal ini adalah pihak Bank, yang dimana pihak bank tersebut 

akan memberikan fasilitas kreditnya. Didalam pelaksanaan pun acapkali terjadi 

pegawai dari Notaris mendatangi Kreditur dan membacakan Akta Perjanjian 

Kredit kepada para pihak antara debitur dan kreditur. Setelah pegawai Notaris 

membacakan isi dari Akta Perjanjian Kredit tersebut lalu para pihak diminta 

menandatangani Akta tersebut, lalu setelah terjadi penandatanganan akta tersebut 

dibawa kembali ke Kantor Notaris untuk kemudian ditandatangani oleh saksi dan 

Notaris yang bersangkutan. 

 Salah satu kasus dari penandatangan Akta yang tidak dilakukan dihadapan 

Notaris adalah terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan 

putusan No. 149/PDT/2017/PT.BDG. yang dimana isinya menggugat Notaris 

karena penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dengan menggunakan jaminan 

Hak Tanggungan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat  sebagai kreditur 

dan RRS selaku debitur, tidak dilakukan dihadapan Notaris melainkan dilakukan 

dihadapan pegawai Notaris sebagai perwakilan dari Kantor Notaris yang 

bersangkutan. Akibatnya Akta Otentik tersebut yang dimana dalam hal ini Akta 

Perjanjian Kredit terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan dan mengakibatkan 

kerugian kepada para penggugat. Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat 

No. 149/PDT/2017/PT.BDG tersebut sebelum digugat ke pengadilan, penggugat 

telah memberikan aduan kepada Majelis Pengawas Daerah disingkat menjadi 

(MPD) Ikatan Notaris Indonesia, sehingga MPD mengeluarkan Skorsing 

(pemberhentian sementara) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhadap Notaris 

yang bersangkutan tersebut. Meskipun perjanjian kredit tersebut tidak 

membatalkan perjanjian yang telah berlangsung antara kreditur dan debitur, 
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debitur tetap wajib melunasi semua pembayaran hutang-hutangnya kepada 

kreditur, meskipun perjanjian tersebut dinyatakan oleh pengadilan bahwa akta 

perjanjian kredit tersebut telah terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. 

Melalui uraian di atas maka pembahasan pada penelitian ini akan 

dilakukan analisis secara lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya, dan oleh 

karena itu penelitian ini mengambil judul, “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang 

Tidak Menghadiri Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Ditinjau Dari 

Kode Etik Notaris” 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang tidak hadir pada 

penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Menurut Kode Etik Notaris? 

2. Bagaimana Kedudukan Minuta Akta Perjanjian Kredit yang telah 

ditandatangani bila Notaris tidak hadir dalam Penandatanganan Akta? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan topik permasalahan yang penulis ambil, maka tujuan 

penulisan penulis adalah untuk menganalisis Rumusan Masalah Pertama tentang 

akibat hukum yang didapatkan bila Pejabat Notaris tidak menghadiri 

penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan juga melakukan analisis pada 

Rumusan Masalah kedua tentang Kedudukan minuta akta perjanjian kredit yang 

telah ditandatangani atau disahkan bila Notaris tidak hadir dalam 

penandatanganan aktanya 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penulis memiliki harapan dapat memberikan manfaat dan informasi yang 

benar bagi perkembangan pengetahuan pada umumnya dan dapat berguna 

dikemudian hari, secara teoritisi dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini manfaat teoritis dapat memberikan 

pengetahuan dari pemikiran pada perkembangan ilmu hukum yang 

dimana dalam kaitannya mengenai sanksi dan akibat hukum pada 

notaris yang tidak menghadiri penandatanganan Akta Perjanjian 

Kredit; 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini Secara praktis dapat memberikan pemikiran 

kepada Pejabat Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, 

didalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi atau akibat 

hukum yang didapatkan bila melanggar peraturan yang telah 

ditentukan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Pada penelitian ini Bab Pertama membahas mengenai pendahuluan, dalam 

bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan; 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada Bab Kedua mengenai Tinjauan Pustaka dari Akibat Hukum 

ketidakhadiran Notaris dalam Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, 

dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tugas dan wewenang Notaris, 

kewajiban Notaris, pengertian Akta Otentik dan Akta Perjanjian Kredit, 

sanksi terhadap Pelanggaran Notaris; 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan menjelasakan Metode Penelitian yang dilakukan 

penulis dalam meneliti mengenai sanksi dan akibat hukum terhadap 

pelanggaran Notaris, tanggung jawab Notaris dalam suatu akta; 

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dengan singkat kasus yang 

diangkat oleh penulis dan menjabarkan hasil penelitian yang didapat oleh 

penulis melalui studi kasus yang dilakukan di Majelis Pengawas Daerah; 

5. BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 

tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan. 

 

 


