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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada kehidupan yang kompleks kepastian hukum seringkali menjadi 

tumpuan dari mekanisme roda kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, naluri 

orang cenderung untuk mendapatkan jaminan yang mendekati kepastian. Hukum, 

demikian pula kepastian hukum dalam hal ini, diantaranya diwakili oleh akta 

notaris muncul dan dianggap dapat memberikan garansi atau jaminan kepada para 

pihak terhadap kejadian yang akan terjadi agar ada kepastian jika terjadi di antara 

para pihak pembuat perjanjian yang dituangkan dalam akta tersebut. Karena 

dambaan akan kepastian hukum inilah menyebabkan orang seakan-akan 

“terpaksa” untuk minta bantuan seorang notaris.1 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) pada Pasal 1 ayat (3), juga telah 

mengatur hak asasi manusia untuk mendapatkan kepastian hukum. Berikut adalah 

kutipan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 

 

“Pasal 28D: 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum.” 

 

Bahwa hubungan antara kepastian hukum dengan akta yang dibuat oleh 

notaris, adalah karena fungsi penting dari akta notaris itu sendiri, yaitu sebagai 

                                                           
1 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku 

Kedua, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 280. 
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alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan.  

Bahwa dengan adanya akta notaris sebagai alat bukti, maka dapat 

membantu di dalam menyelesaikan sengketa di muka pengadilan, bahkan dapat 

menghindarkan para pihak dari suatu sengketa. Mengingat besarnya tanggung 

jawab yang disandang oleh seorang notaris, maka jabatan notaris dijalankan oleh 

mereka yang selain memiliki kemampuan ilmu hukum yang memadai, harus pula 

dijabat oleh mereka yang beretika dan berakhlak tinggi.2  

Dalam kacamata awam, notaris seringkali dihubungkan dengan sumber 

mata pencaharian yang relatif dianggap paling mudah untuk “mencetak uang”. 

Kesan ini mudah diperoleh dengan melihat bertambahnya “produksi” pembuatan 

akta oleh para notaris dan kian menjamurnya kantor notaris di Indonesia. Interaksi 

terjadi antara meningkatnya tingkat kehidupan dan bertambahnya notaris. Orang 

melakukan investasi dan menanamkan uangnya pada benda-benda, seperti rumah, 

mendirikan perusahaan, atau saham di bursa. Janji atau persetujuan dari hasil 

suatu pembicaraan dianggap perlu oleh para pihak untuk “dinotariskan”, yang 

sebetulnya menurut peraturan perundang-undangan tidak diharuskan agar 

mengambil bentuk akta autentik.3  

Berdasarkan hal di atas, maka pembuatan akta autentik ada yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat 

oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang 

                                                           
2 Ibid., hlm. 173. 

 
3 Budiono, Buku Kedua, cet. 3, 2018, Loc. Cit. 
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berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, 

bagi masyarakat secara keseluruhan.  

Secara normatif maupun empiris, telah banyak jenis-jenis perjanjian yang 

dibuat para pihak, baik yang telah dikenal dalam Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (“KUH Perdata”) maupun yang tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, yang dibuat dalam bentuk 

akta autentik, diantaranya akta jual beli (khususnya benda bergerak), akta sewa 

menyewa, akta hibah, akta pemberian kuasa, akta perjanjian kredit, akta perjanjian 

pengikatan jual beli, akta fidusia, dan akta perjanjian kawin.4 Dalam penulisan ini, 

maka contoh akta autentik yang akan digunakan adalah perjanjian sewa menyewa 

tanah dan bangunan.  

Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai negara 

penganut sistem hukum Civil Law untuk melayani masyarakat dalam hal 

pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah atau mutlak 

untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri 

dari notaris Latin adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang 

membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri 

(independent) dan tidak berpihak (impartial) serta merahasiakan isi akta dan 

keterangan yang diperoleh. Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, 

                                                           
4. Salim HS., Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), cet. 2, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 2. 
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tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik 

Notaris.5  

Dengan demikian peran notaris di dunia hukum dengan sistem Kontinental 

pada umumnya dan dunia bisnis pada khususnya sangat penting terutama dalam 

kaitannya dengan perjanjian-perjanjian formil selain adanya keinginan pihak-

pihak sendiri untuk membuatkan jenis perjanjian-perjanjian lainnya di dalam 

bentuk akta notaris.6 Dengan keberadaan notaris yang sangat dibutuhkan di 

Indonesia ini, masih terdapat hal yang kurang menguntungkan bagi citra notaris, 

dengan salah satunya berupa potensi yang memang murni karena kurang 

cermatnya notaris dalam membuat akta. 

 Adanya keterbatasan orang berupa kelemahan, khilaf, ataupun keliru, 

maka terjadilah penyimpangan atau pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial 

yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam masyarakat 

pada umumnya dan lingkungan profesi pada khususnya.7   

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”).  

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum, yaitu 

pejabat yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

                                                           
5.Herlien Budiono, “Peran, Fungsi, dan Keberadaan Notaris Indonesia”, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-

notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono/, diakses 20 Oktober 2019. 

 
6 Budiono, Buku Kedua, cet. 3, 2018, Loc. Cit. 

 
7 Ibid., hlm. 169. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono/
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lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya.  

Penegasan kembali mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum 

dalam pembuatan akta autentik tercantum pada Pasal 1868 KUH Perdata, 

sebagaimana dikutip sebagai berikut: 

“Suatu akta autentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum 

yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat".  

 

Sebagai pejabat umum, notaris mempunyai kewenangan khusus yaitu 

membuat alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 

KUH Perdata, di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta autentik adalah 

alat bukti yang bersifat sempurna bagi kedua belah pihak. 

Dalam membuat akta, notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian 

seorang notaris (prudent notarius principle), tidak melampaui batas kewenangan 

(ultra vires), prinsip mengenal klien (Know Your Customer), dan mengidentifikasi 

dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (identify for validity). Permasalahan 

berpotensi pemidanaan yang sering terjadi dalam tugas notaris adalah sebagai 

berikut: 

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan; 

2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau 

dianggap memberikan keterangan palsu; 

3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang 

sebenarnya; 

4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga 

akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu; 
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5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya 

sama tetapi isinya berbeda; 

6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan; 

7. Penghadap menggunakan identitas orang lain.8 

Oleh karena itulah, kelalaian notaris apalagi kesengajaannya menghasilkan 

akta yang tidak benar memiliki akibat hukum serius bagi kepentingan para pihak, 

baik pembuat akta maupun yang terkait dengan akta tersebut. Akan tetapi, dalam 

hal setiap notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik notaris/PPAT, serta asas 

hukum, maka tidaklah dapat dituntut secara hukum, baik perdata, administrasi, 

dan pidana. 

Menurut Hans Kelsen, kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang 

diharus oleh hukum disebut “kekhilafan” (negligence), dan kekhilafan biasanya 

dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (culpa), walaupun tidak sekeras 

kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki, dengan atau 

tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.9 Dalam hukum modern juga 

dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau 

perencanaan, yaitu kealpaan atau (negligence).10  

                                                           
8 Norman Edwin Elnizar, “Waspadai Tuntutan yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam 

Bertugas”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-

yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas/, diunduh 21 Oktober 2019. 

 
9 Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), General Theory Of Law and State,Teori 

Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-

Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 66. 

 
10 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 63. 

 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas/
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Di dalam pekerjaannya, notaris juga dituntut adanya akuntabilitas atas 

pekerjaanya kepada masyarakat di mana kehadiran notaris untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam 

bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk 

melayani masyarakat. Dan masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada 

notaris untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta yang dibuat 

tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 

hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.11 

Sehubungan dengan notaris selaku pejabat umum yang memiliki 

kewenangan khusus untuk membuat akta autentik, notaris sering terseret perkara 

pidana terkait akta yang dibuatnya. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PP IPPAT) mencatat setidaknya 137 (seratus tiga puluh tujuh) Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) mendekam dibalik jeruji besi. Mayoritas, mereka 

mendekam dalam ‘hotel prodeo’ lantaran sedang menjalankan tugas dan 

jabatannya selaku PPAT. Bahwa banyak kasus yang menjerat PPAT yang 

bermula dari penggunaan produk yang dibuat sendiri oleh PPAT, yakni akta 

autentik berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).12 

Selain itu, dengan adanya asas terbuka pada Buku II KUH Perdata, maka 

membuka peluang munculnya berbagai bentuk perjanjian kerjasama di dunia binis 

                                                           
11 Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, “Prinsip Kehati-hatian bagi 

Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi 

Berdasarkan Kode Etik”, Jurnal Akta Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung. 

Vol.4 No.3, 2017, hlm. 348. 

 
12 Nanda Narendra Putra, “Waspada! Ini Pasal-pasal yang Sering Menjerat Profesi 

Notaris dan PPAT”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5795e599691ec/waspada-ini-

pasal-pasal-yang-sering-menjerat-profesi-notaris-dan-ppat/, diunduh 21 Oktober 2019. 

 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5795e599691ec/waspada-ini-pasal-pasal-yang-sering-menjerat-profesi-notaris-dan-ppat/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5795e599691ec/waspada-ini-pasal-pasal-yang-sering-menjerat-profesi-notaris-dan-ppat/
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serta menggambarkan adanya kebebasan para pihak untuk menuangkannya dalam 

suatu perjanjian sesuai dengan model kerjasama yang diinginkan. 

Kewenangan pembentukan hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara 

Indonesia merupakan kewenangan masing-masing pihak (authonomy) yang pada 

dasarnya  lahir dari pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of 

contract) yang harus dipatuhi berdasarkan asas Pacta Sun Servanda, dimana 

keberlakuannya hanyalah mengikat sebagai hukum diantara pihak-pihak 

(contracting parties) yang setuju untuk terikat padanya.13 

Namun, kebebasan para pihak seringkali tidak disertai dengan prinsip 

kehati-hatian notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta 

autentik terhadap kemungkinan tindakan yang melanggar hukum, bahkan 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain.  

Dilihat dari sisi para pihak yang mengadakan perjanjian, seringkali 

diperburuk dengan minimnya kesadaran para pihak akan hak dan kewajibannya, 

terutama dari segi hukum. Berkaitan dengan berbagai permasalahan tersebut, di 

dalam UUJN telah diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengenai 

kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga 

wajib untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, 

kecuali ada alasan untuk menolaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 

(1) huruf e. Mengenai kewajiban notaris ini juga diamanatkan secara tertulis 

dalam Kode Etik Notaris. 

                                                           
13 Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontak Bisnis, cet. 2, 

(Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 4. 
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Meskipun sudah diatur, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap 

ketentuan UUJN maupun Kode Etik Notaris di kalangan notaris. Untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali notaris dan/atau para 

pihak yang mengadakan perjanjian mengenyampingkan hak-hak pihak lain serta 

larangan yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal seperti inilah yang mendorong seseorang untuk bertindak tanpa 

berhati-hati, sehingga melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, para 

pihak dalam perjanjian, bahkan pihak lain di luar perjanjian berkaitan dengan 

produk akta yang dibuatnya. Kondisi tersebutlah yang harus dapat dicegah dan 

dilawan karena melanggar inti dari tugas dan tanggung jawab dari profesi jabatan 

notaris itu sendiri. 

Seorang notaris tidak hanya diharapkan akan memperhatikan kepentingan 

para kliennya, tetapi juga dalam hal-hal tertentu kepentingan dari pihak ketiga 

termasuk diantaranya negara. Notaris harus berani mengungkapkan kebenaran 

apabila permintaan klien terkait pembuatan akta tidak memenuhi syarat-syarat dan 

ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari mengungkap kebenaran tersebut 

adalah dengan tidak begitu saja menyetujui apapun yang diminta oleh klien 

terlebih lagi membantu mencarikan celah hukum yang bisa menjadi peluang agar 

klien tetap menggunakan jasa dan berpindah ke notaris yang lain. 

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan 

apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai 

kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris 

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu 

dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta 
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memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan 

demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau 

tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.14 

Dalam proses pembuatan akta, ada kemungkinan para pihak tidak 

memberikan informasi yang sejujurnya atau mengenai kebenaran yang 

sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk meminta 

dan memeriksa kelengkapan dokumen sebelum menerima pekerjaan untuk 

membuatkan akta dimaksud.  

Hal ini karena akta autentik adalah sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, 

dan notaris tidak bisa selalu berlindung pada keterangan para pihak atau 

menganggap bahwa keterangan mereka yang paling benar. Dalam hal ini notaris 

sangat perlu untuk berpikir kritis terkait kemungkinan perbuatan para pihak bisa 

merugikan orang lain atau tidaknya.  

Namun ternyata hal ini justru terjadi sebaliknya di mana terdapat seorang 

notaris yang membuatkan akta sesuai keinginan para pihak tanpa memeriksa 

terlebih dahulu dokumen asli yang menjadi dasar dibuatnya akta terkait, sehingga 

akta tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. 

Notaris yang tidak memeriksa dokumen asli sehubungan dengan subjek 

maupun objek terkait aktanya, tampak bahwa karakter tanggung jawab dari 

notaris tersebut tidak ada sama sekali.15 

                                                           
14 Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

 
15 Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses 

Melayani, cet. 1, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 64. 
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Salah satu putusan yang menggambarkan keadaan atau permasalahan 

tersebut adalah putusan Mahkamah Agung nomor 2750K/Pdt/2018 tanggal 30 

November 2018 yang melibatkan Tuan Oktavia Cokrodiharjo (untuk selanjutnya 

disebut dengan “Penggugat”) selaku pemilik sah atas sebidang tanah dan 

bangunan dengan luas tanah 575 m2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), 

berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor 3009 dan surat ukur nomor 

772/Balun/2004, yang terletak di Jalan Bay Pass, Kelurahan Balun, Kecamatan 

Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (untuk selanjutnya disebut dengan “Tanah 

dan Bangunan”), melawan: 

1. Nyonya Eny Rahayu (untuk selanjutnya disebut dengan “Tergugat I”); 

2. Nyonya Susmi Haryanti (untuk selanjutnya disebut dengan “Tergugat 

II”); 

3. Nyonya Fuji Irawaty Timothy (untuk selanjutnya disebut dengan 

“Tergugat III”); dan 

4. Nyonya Erly Maida, Notaris di Kabupaten Blora (untuk selanjutnya 

disebut dengan “Tergugat IV”), 

(untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut 

sebagai “Para Tergugat”). 

Dalam perkara ini Penggugat meminta pertanggungjawaban atas 

penyalahgunaan Tanah dan Bangunan yang diperolehnya berdasarkan jual beli 

dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 November 2015 dengan bukti 

kwitansi pembelian senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang 

telah dibuatkan akta jual beli nomor 534/CP/2016 tertanggal 12 April 2016 yang 

dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wahyu Widiastuti, S.H.,  
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(“Akta Jual Beli”) dan telah dilakukan proses balik nama menjadi milik 

Penggugat pada tanggal 14 April 2016, yang kemudian disewakan oleh Tergugat I 

dan Tergugat II kepada Tergugat III secara melawan hukum, dengan dasar akta 

perjanjian sewa menyewa nomor 26 tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterbitkan 

oleh Tergugat IV (untuk selanjutnya disebut dengan “Akta Perjanjian Sewa 

Menyewa”). 

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak segera mengosongkan 

Tanah dan Bangunan setelah terjadinya peralihan nama berdasarkan Akta Jual 

Beli tersebut, terjadilah perselisihan yang menyebabkan diajukannya ke muka 

pengadilan. Namun di tengah proses sengketa tersebut, Penggugat dengan 

Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk mengadakan perdamaian berdasarkan 

akta perdamaian nomor 09 tertanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dihadapan 

Notaris Reni Permatasari Gumay, S.H., M.Kn. (untuk selanjutnya disebut dengan 

“Akta Perdamaian”) sehingga sengketa atas Tanah dan Bangunan tersebut telah 

selesai dan status Tanah dan Bangunan sah atas nama Penggugat. 

Bahwa meskipun telah ada Akta Perdamaian tersebut, perjanjian sewa 

menyewa diantara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas Tanah dan 

Bangunan tetap berjalan, dan Penggugat tidak melihat adanya upaya dari Para 

Tergugat untuk membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa serta pengosongan 

atas Tanah dan Bangunan yang dikuasai oleh Tergugat III, sehingga Penggugat 

mengajukan gugatan atas perkara ini melalui Pengadilan Negeri Blora dan 

diterima pada tanggal 2 Maret 2017. Para Pihak kemudian menempuh 

persidangan, yang pada akhirnya tanggal 14 Desember 2017, Pengadilan Negeri 
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Blora mengeluarkan putusan nomor 08/Pdt.G/2017/PN Bla. (untuk selanjutnya 

disebut dengan “Putusan Pengadilan Negeri Blora”). 

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora memutuskan 

bahwa secara hukum Para Tergugat atau dalam hal ini adalah Tergugat I/Eny 

Rahayu dan Terugat II/Susmi Haryanti (keduanya selaku pihak yang 

menyewakan), Tergugat III/Fuji Irawaty Timothy (selaku pihak penyewa), serta 

Tergugat IV/Erly Maida (selaku Notaris) telah bersalah melakukan perbuatan 

melawan hukum. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menyatakan 

bahwa Akta Perjanjian Sewa Menyewa tidak sah menurut hukum, tidak mengikat 

secara hukum dan tidak mempunyai akibat hukum atau menyatakan bahwa akta 

perjanjian sewa menyewa tersebut dianggap tidak pernah ada. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora juga memutuskan untuk 

menghukum Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng membayar uang 

paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam 

melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di 

samping itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menghukum Tergugat 

III/Fuji Irawaty Timothy (selaku pihak penyewa) untuk menyerahkan Tanah dan 

Bangunan, dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat/Oktavia 

Cokrodiharjo (selaku pemilik sah atas Tanah dan Bangunan). Selain pembayaran 

uang paksa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menghukum Para 

Tergugat untuk membayar biaya yang hingga kini diperhitungkan sebesar 

Rp5.795.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang 

merupakan biaya perkara. 
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Tergugat III/Fuji Irawaty Timothy (selaku pihak penyewa) kemudian 

mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang atas Putusan 

Pengadilan Negeri Blora tersebut. Bahwa terhadap banding yang diajukannya, 

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan 

Nomor 74/Pdt/2018 pada tanggal 12 April 2018 (untuk selanjutnya disebut 

dengan “Putusan Pengadilan Tinggi Semarang”), yang hasil putusannya adalah 

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora. 

Selanjutnya, Tergugat III/Fuji Irawaty Timothy (selaku pihak penyewa) 

kembali mengajukan keberatannya pada tanggal 14 Mei 2018 dengan 

menyampaikan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang di 

mana Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung pada tanggal 30 November 

2018 memutuskan hal yang sama, yaitu dengan menguatkan Putusan Pengadilan 

Negeri Blora. 

Dalam hal ini, amar putusan Majelis Hakim yang sangat penting dalam 

mendukung pembahasan penulis mengenai tanggung jawab notaris atas kelalaian 

membuat akta perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan tanpa melihat 

dokumen asli, adalah dengan dinyatakannya Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang 

menjadi objek dalam perkara ini tidak sah menurut hukum atau “batal demi 

hukum” berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, sehingga Akta Perjanjian Sewa Menyewa tesebut dianggap tidak pernah 

ada. 

Adanya putusan tentang pembatalan akta perjanjian sewa menyewa atas 

tanah dan bangunan yang diakibatkan oleh kelalaian notaris yang tidak melihat 

dokumen asli atas sertifikat tanah inilah yang menjadikannya sebagai latar 
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belakang penulisan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Atas 

Kelalaian Membuat Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan 

Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2750K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018)”. 

Bahwa selain pembatalan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, dan 

pembayaran uang paksa serta biaya perkara, tidak dijelaskan bentuk tanggung 

jawab dari Tergugat IV/Erly Maida (selaku Notaris) terhadap Penggugat (selaku 

pemilik sah atas Tanah dan Bangunan) yang mengalami kerugian. 

Dengan demikian, penulisan ini akan fokus kepada permasalahan 

mengenai bentuk kelalaian dan tanggung jawab notaris, serta akibat hukumnya 

terhadap pembuatan akta perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan tanpa 

melihat dokumen asli, yang menjadi objek sengketa pada kasus antara Penggugat 

dan Para Tergugat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan 

pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 

1. Apakah bentuk kelalaian notaris terhadap pembuatan akta perjanjian sewa 

menyewa tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2750K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 telah memenuhi unsur 

perbuatan melawan hukum? 

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab notaris dan akibat hukumnya terhadap 

pembuatan akta perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan 
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berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2750K/Pdt/2018 tanggal 

30 November 2018?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penulisan ini memiliki tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis apakah bentuk kelalaian notaris 

terhadap pembuatan akta perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan 

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2750K/Pdt/2018 tanggal 

30 November 2018 telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab 

notaris dan akibat hukumnya terhadap pembuatan akta perjanjian sewa 

menyewa tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2750K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, antara lain: 

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan  khususnya Ilmu Hukum, 

terutama pada bidang kajian kenotariatan, sehingga dapat memberikan 

kontribusi akademis mengenai gambaran tanggung jawab notaris atas 

kelalaian membuat akta perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan 

tanpa melihat dokumen asli di Indonesia.  
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2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi bagi para praktisi hukum dan masyarakat mengenai pentingnya 

pengecekan dokumen asli sebelum pembuatan suatu akta. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan ke dalam  

5 (lima) bab, yakni sebagai berikut : 

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah 

dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

2. Bab II merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka yang mendukung 

penulisan ini. Pertama-tama akan dibahas mengenai pengertian akta 

notaris sebagai akta autentik dan kekuatan pembuktian akta notaris. Selain 

itu, dibahas mengenai notaris adalah pejabat umum serta mengenai 

kewenangan, kewajiban dan larangan notaris. Kemudian asas-asas 

pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik dan prinsip-prinsip tanggung 

jawab menurut hukum. Sementara itu, untuk landasan konseptual dari 

penulisan ini diuraikan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum 

berdasarkan perkembangannya, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1919, 

serta menurut pandangan para ahli, dan terkait unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum itu sendiri. 

3. Bab III membahas tentang metode penelitian, yang meliputi jenis 

penelitian, jenis data, cara perolehan data, sumber data, pendekatan 

masalah dan analisis data. 
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4. Bab IV merupakan bagian pembahasan di mana penulis akan memaparkan 

kasus posisi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kasus, 

pertimbangan hukum dari hakim dan isi putusan, yang berkaitan dengan 

apakah bentuk kelalaian notaris telah memenuhi unsur perbuatan melawan 

hukum serta bagaimana bentuk tanggung jawab notaris dan akibat 

hukumnya terhadap pembuatan akta perjanjian sewa menyewa tanah dan 

bangunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2750K/Pdt/2018 

tanggal 30 November 2018. 

5. Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


