
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hukum adalah alat yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia 

secara berkelompok bersama manusia-manusia lainnya. Kapasitas hukum 

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat sudah timbul sendari masyarakat 

mengenal hukum, karena hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan 

manusia sebagai makhluk sosial. Afiliasi antara masyarakat dan hukum 

dimanifestasikan dalam sebuah adagium, yaitu: ubi so cietes ibi ius, yang 

berarti dimana ada masyarakat disana ada hukum.1 

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak dapat terlepas dari 

hukum. Hukum berfungsi sebagai alat pelindung bagi kepentingan kehidupan 

manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Tanpa 

kehadiran hukum, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Tujuan hukum yaitu kepastian hukum harus dapat terlaksana 

dengan benar dan baik agar kepentingan setiap individu dalam masyarakat 

dapat terlindungi dan terlaksana secara adil. Hubungan masyarakat dengan 

hukum harus berlandaskan perlindungan hukum dan kepastian hukum, 

melalui kegiatan pengadministrasian yang tepat dan tertib. 

Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUPJN), bahwa tujuan 

dibentuknya UUJN serta UUPJN adalah untuk menjamin kepastian, 

 
1 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 127. 
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ketertiban, dan perlindungan hukum, dimana dibutuhkan alat bukti tertulis 

yang bersifat autentik tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa 

hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang dan Notaris 

merupakan pejabat umum yang melaksanakan profesi dalam memberikan 

jasa hukum terhadap masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan 

jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 

Jabatan sebagai Notaris merupakan profesi yang mulia (nobile 

officium), dikarenakan profesi notaris mempunyai hubungan yang sangat 

intim dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas 

hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kesalahan atas 

akta yang dibuat seorang notaris dapat mengakibatkan dicabutnya hak 

seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu 

notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mematuhi peraturan yang 

tercantum pada UUJN serta UUPJN.2 UUJN serta UUPJN adalah dasar 

hukum Jabatan Notaris yang menentukan prosedur yang harus dilaksanakan 

seorang Notaris apabila ia membuat akta autentik. Prosedur tersebut 

mengharuskan notaris untuk mendengar para pihak dalam hal menyampaikan 

kehendaknya, lalu membacakan isi akta terhadap para pihak, menandatangani 

akta, dan lain-lain. UUJN serta UUPJN dibuat secara khusus oleh pemerintah 

untuk menjamin bahwa substansi yang tertulis dalam akta itu memang 

merupakan hal yang dikehendaki para pihak.3 

 
2 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, 

(Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 46. 

3 Tan Thong Kie (b), Buku II Studi Notariat Serba Serbi Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2000), hlm. 261. 
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Definisi notaris tercantum pada Pasal 1 angka 1 UUJPN, yaitu Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang ini atau berlandaskan undang-undang lainnya. Lalu Pasal 1 angka 7 

UUPJN mengatur bahwa Akta Notaris yang selanjutnya ditulis Akta adalah 

akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan 

tata cara yang ditetapkan dalam UUJN serta UUPJN. Dimana akta autentik 

berlandaskan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

selanjutnya ditulis dengan KUHPerdata adalah suatu akta yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sesuai ketentuan dalam 

Pasal 1869 KUHPerdata, apabila ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata 

tidak terpenuhi, sepanjang akta tersebut ditandatangani para pihak, maka akta 

tersebut hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. 

 

Pasal 1869 KUHPerdata: 

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, 

baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum 

yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, 

mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila 

ditandatangani oleh para pihak.  

Terdapat 3 (tiga) fungsi akta autentik yang berlaku bagi para pihak yang 

membuatnya, yaitu:4 

 
4 Salim H.S., Hukum Kontrak – Teori dan Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

hlm. 43. 
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1. Merupakan pembuktian bahwa para pihak yang berkepentingan telah 

mengadakan perjanjian tertentu; 

2. Sebagi pembuktian bagi para pihak yang menunjukkan bahwa apa yang 

tertulis dalam perjanjian merupakan tujuan para pihak; 

3. Merupakan alat pembuktian terhadap pihak ketiga, dimana akta tersebut 

menunjukkan bahwa pada tanggal tertentu para pihak telah melakukan 

perjanjian dan bahwa substansi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak 

para pihak. 

Terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu:5 

1. Kekuatan pembuktian formil 

Sebagai pembuktian bahwa peristiwa tertentu dan fakta yang tersebut 

dalam akta benar-benar dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan notaris atau 

disampaikan oleh para pihak yang menghadap pada waktu yang tercantum 

dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan 

akta. 

2. Kekuatan pembuktian materil 

Pembuktian  terhadap para pihak, bahwa kejadian yang diuraikan dalam 

akta benar-benar terjadi. 

3. Kekuatan mengikat 

Pembuktian terhadap pihak pertama, pihak kedua dan juga pihak ketiga, 

bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan, para pihak 

telah mengahadap dan menerangkan apa yang tercantum dalam akta 

tersebut. 

 
5 Ibid., hlm. 43. 
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Wewenang notaris yang utama adalah untuk membuat akta autentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

UUJN serta UUPJN dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.6 

Pasal 15 ayat (1) UUPJN mengatakan bahwa 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, 

dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan terhadap pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang.  

Tentunya kewenangan yang diemban oleh notaris tidak menjadikan 

notaris kebal dari hukum. Demi menjamin seorang notaris dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sebelum melaksanakan tugas jabatan profesi sebagai notaris, 

notaris diambil sumpah oleh negara agar dapat melayani masyarakat dengan 

sebaik-baiknya. Sumpah atau janji yang diucapkan notaris sebelum dilantik 

mengandung 2 (dua) hal, yaitu:7  

1. Secara vertical, bertanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu berupa sumpah 

atau janji yang diucapkan sesuai dengan agama masing-masing sehingga 

apa pun yang notaris lakukan akan dipertanggung jawabkan terhadap 

Tuhan. 

 
6 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2014), hlm. 1. 

7 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2009), hlm. 5. 
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2. Secara horizontal, bertanggung jawab terhadap Negara dan Masyarakat, 

yaitu karena negara telah meberikan kepercayaan terhadap notaris untuk 

melaksanakan tugas negara dalam ranah hukum perdata, antara lain dalam 

pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sempurna. Lalu terhadap masyarakat yang telah mempercayai notaris yang 

dapat mengkonstruksikan kehendak mereka dalam bentuk akta notaril 

dengan melaksanakan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Lalu guna mengawasi kegiatan notaris, pemerintah telah mengatur  

kewenangan pengawasan terhadap notaris yang dilaksanakan oleh Menteri, 

dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.8 Dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis 

Pengawas Notaris. Menurut Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris secara 

hierarkis terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, 

dan Majelis Pengawas Pusat melaksanakan fungsi Pengawasan dan 

Pembinaan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.9 Majelis 

Pengawas Daerah yang selanjutnya ditulis MPD berkedudukan di 

kabupaten/kota10 dan salah satu wewenangnya tercantum pada ketentuan 

pada Pasal 70 huruf g dan h UUJN, yaitu menerima laporan dari masyarakat 

tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran 

 
8 Pasal 1 angka 14 UUPJN, yaitu Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 
9 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian 

Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas. 

10  Salim H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan 

Minuta Akta), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 206. 
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ketentuan dalam UUJN serta UUPJN; dan membuat dan menyampaikan 

laporan tersebut terhadap Majelis Pengawas Wilayah. 

Kewajiban MPD yang berhubungan dengan kewenangan pada Pasal 70 

huruf g dan h UUJN tercantum pada ketentuaan pada Pasal 71 huruf e UUJN, 

yaitu mengenai memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan 

menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut terhadap Majelis Pengawas 

Wilayah (selanjutnya ditulis MPW) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan 

tembusan terhadap pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, 

Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; 

Pengawasan tingkat kedua dilaksanakan oleh MPW, dimana MPW 

berkedudukan di ibukota Provinsi.11 Wewenang MPW sebagaimana yang 

tercantum pada Pasal 73 UUPJN adalah: 

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis 

Pengawas Daerah;  

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilaksanakanpemeriksaan atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a;  

c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;  

d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang 

menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;  

e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;  

mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris terhadap Majelis 

Pengawas Pusat berupa:  

 
11 Ibid., hlm. 209. 
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1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; 

atau  

2) pemberhentian dengan tidak hormat.  

Kewajiban MPW diatur pula dalam ketentuaan pada Pasal 75 UUJN, 

yaitu menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 

(1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terhadap Notaris yang 

bersangkutan dengan tembusan terhadap Majelis Pengawas Pusat 

(selanjutnya ditulis MPP), dan Organisasi Notaris; dan menyampaikan 

pengajuan banding dari Notaris terhadap Majelis Pengawas Pusat terhadap 

penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.  

 Kedudukan Majelis Pengawas tertinggi adalah Majelis Pengawas 

Pusat. Menurut pasal 76 ayat (1) UUJN, MPP dibentuk dan berkedudukan di 

ibukota negara, yaitu kota DKI Jakarta. Wewenang MPP sebagaimana yang 

tercantum pada ketentuan pasal 77 UUJN adalah: 

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;  

2. memanggil Notaris terlapor untuk dilaksanakanpemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a;  

3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan  

4. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak 

hormat terhadap Menteri.  

Selanjutnya kewajiban MPP diatur pula dalam ketentuaan pada Pasal 

79 UUJN, dimana MPP wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan Pasal 
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77 huruf a terhadap Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan 

terhadap MPW dan MPD yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.  

Meskipun telah dilaksanakanpengawasan oleh Majelis Pengawas 

Notaris, masih terjadi pelanggaran yang dilaksanakanNotaris dalam 

melaksanakan jabatan dan profesi Notaris. Dalam praktek sekarang ini 

disinyalir adanya Notaris yang disamping kantornya yang resmi, membuka 

kantor cabang di tempat kedudukannya yang dilengkapi dengan personilnya, 

dimana ia menerima kliennya, bahkan meresmikan (verlijden) akta-aktanya. 

Hal tersebut sangat bertentangan dengan UUJN, UUPJN dan Kode Etik 

Notaris. Notaris membuka lebih dari satu kantor atau membuka kantor cabang 

mendapat perhatian publik dan pernah diberitakan dalam: 

a. Majalah Renvoi nomor 01/49 edisi bulan Juni tahun 2007. Dalam tulisan 

tersebut ditampilkan dua buah foto plang Notaris dengan nama Notaris 

yang sama, namun dengan dua lokasi yang berbeda. Dari data tersebut, 

tampak dengan jelas bahwa Notaris tersebut memiliki dua kantor yang 

aktif dalam waktu yang bersamaan.12 

b. Situs internet dengan alamat : http://cetak.fajar.co.id, diterbitkan pada 

tanggal 13 Januari 2008. Pada situs tersebut, terdapat berita dengan judul 

“Teliti Pelanggaran Profesi Notaris”. substansi dari berita tersebut adalah 

mengenai seorang Notaris dan PPAT Makassar yang telah meraih gelar 

doktor dan telah menulis disertasi yang membahas masalah penegakan 

hukum terhadap tanggung jawab Notaris atas Pelaksanaan Tugas 

 
12 Amelya Rasman, Kantor Cabang Notaris Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, (Magister 

Kenotariatan Universitas Indonesia), Depok, 2010, hlm. 5-6. 
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Pelayanan Publik. Berlandaskan penelitiannya di dua lokasi yaitu 

Makassar dan Jakarta ditemukan begitu banyak pelanggaran yang 

dilaksanakanoleh Notaris, termasuk pelanggaran berupa pembukaan 

kantor cabang. Ironisnya berlandaskan penelitian disertasi tersebut, 

pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakanoleh Notaris dari tahun ke 

tahun justru terus meningkat.  

Ketentuan mengenai kantor atau praktek Notaris dinyatakan secara 

tegas dalam UUJN, UUPJN dan Kode Etik Notaris. Notaris hanya boleh 

membuka satu kantor dan tidak diperbolehkan membuka kantor cabang. 

Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPJN 

yang menyebutkan bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu 

di tampat kedudukannya. Hal ini berarti Notaris dilarang mempunyai kantor 

cabang, kantor perwakilan dan atau bentuk lainnya. Lalu dalam Pasal 3 Kode 

Etik Notaris13 menyebutkan bahwa “Notaris dan orang lain yang memangku 

dan melaksanakan jabatan Notaris wajib: menetapkan satu kantor di tempat 

kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris 

yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Notaris 

dan pihak yang mengemban jabatan Notaris dilarang mempunyai lebih dari 1 

(satu) kantor, baik kantor cabang atau kantor perwakilan, sesuai yang tertulis 

pada ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris14.  

Sanksi terhadap notaris yang membuka kantor lebih dari 1 (satu) 

tercantum pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peranturan Menteri Hukum 

 
13 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 

Mei 2015. 

14 Ibid.  
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris (selanjutnya 

ditulis Permenkumham No. 61/2016), yaitu sanksi peringatan tertulis yang 

dijatuhkan oleh MPW. Konsekuensi hukum yang tercantum pada Pasal 5 ayat 

(1) huruf d Permenkumham No. 61/2016 tersebut dirasa kurang memberikan 

efek jera terhadap notaris dan tidak setimpal. Hal ini terlihat dari kuantitas 

notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dan tingginya resiko atas 

Autentisitas akta yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi klien notaris 

tersebut, dimana otentisitas akta notaril yang merupakan alat pembuktian atas 

suatu tindakan hukum menjadi abu-abu karena tidak adanya peraturan yang 

mengatur tentang Autentisitas akta notaris yang membuka kantor lebih dari 1 

(satu) dengan terang dan tegas, sehingga kepastian hukum yang merupakan 

tujuan dari hukum itu sendiri, dalam hal ini belum teracapai. 

Berlandaskan uraian di atas, Penulis ingin meneliti mengenai 

konsekuensi hukum terhadap akta notaril yang diterbitkan oleh notaris yang 

membuka kantor cabang, dan bagaimana pengawasan dan pembinaan yang 

dilaksanakanMajelis Pengawas Notaris, dengan judul penelitian “Autentisitas 

Akta Notaris yang Mempunyai Lebih Dari Satu Kantor”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang yang disampaikan, Penulis mengangkat 

rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana Autentisitas akta notaris yang mempunyai lebih dari satu 

kantor? 
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2. Bagaimana tindakan Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang 

mempunyai lebih dari satu kantor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Menemukan Autentisitas akta notaris yang mempunyai lebih dari satu 

kantor, 

2. Mengetahui tindakan pengawasan dan pembinaan yang 

dilaksanakanMajelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang 

mempunyai lebih dari satu kantor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penelitian ini ada 2 (dua) 

macam, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

kepustakaan demi memperbanyak referensi ulmu hukum, khususnya 

dalam bidang Hukum Kenotariatan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah hukum mengenai 

Hukum Kenotariatan, khususnya bagi pelanggaran ketentuan Pasal 19 

ayat (1) UUPJN. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, 

yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini penulis menguraikan beberapa sub-

bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu mengenai 

teori-teori yang berkaitan dengan notaris, Majelis Pengawas 

Notaris, dan akibat hukum yang terjadi atas pelanggaran 

Pasal 19 ayat (1) UUPJN berlandaskan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian hukum 

yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yang terdiri dari 

jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat 

analisis, hambatan dalam penelitian dan penanggulanannya. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas mengenai Autentisitas Akta Notaris yang 

Mempunyai Lebih dari Satu Kantor dan tindakan Majelis 

Pengawas Notaris terhadap Notaris yang Mempunyai Lebih 

dari Satu Kantor 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

 


