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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keterkaitan dan peranan hukum dalam pengaturan kehidupan 

bermasyarakat sudah.sangat dikenal dan telah menjadi budaya serta nilai 

kehidupan ditengah...masyarakat, sejak masyarakat mengenal dan 

memahami mengenai hukun itu sendiri. Hubungan yang terjadi antara 

masyarakat dan hukum pun dapagium..yang sangat terkenal dalam ilmu 

hukum yaitu ubi societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat disana 

ada hukum.1) Negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum, dimana 

kekuasaan tunduk pada hukum. 2 ) Dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, dan bahkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan hukum serta asas-

asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan..untuk meningkatkan 

kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan serta bertanggung jawab. 

Hukum...mengatur….segala….hubungan....antara…individu…atau 

perseorangan dan..perorangan dan individu dengan kelompok masyarakat 

maupun individu dengan..pemerintah.3) Prinsip negara...hukum menjamin 

kepastian, ketertiban dan..perlindungan hukum yang berkaitan dengan 

kebenaran dan..keadilan.4) Kepastian,,,ketertiban, dan perlindungan hukum 

                                                             
1) Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 127.  
2) Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengatar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 6. 
3) Ibid., hal. 17. 
4) Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Drafika, 
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menuntut antara lain, bahwa.lalu.lintas.hukum dalam kehidupan masyarakat 

memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan 

kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.5) Peranan 

hokum...dalam mengatur kehidupan..bermasyarakat mengalami berbagai 

perubahan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang 

sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan 

serta ketertiban. Fungsi..ini..kemudian berkembang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat itu sendiri..yang…meliputi berbagai aspek 

kehidupan masyarakat yang dinamis yang memerlukan kepastian, 

ketertiban, dan…perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan 

keadilan. 

  Pengertian...dari...kata....Perlindungan...menurut...Kamus...Umum 

Bahasa Indonesia ialah berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan 

(hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada olrang yang 

lemah. 6 ) Dalam...rangka...terciptanya...ketertiban dan kepastian serta 

perlindungan hukum tersebut, maka dibutuhkan adanya individu atau 

kelompok masyarakat yang berfungsi untuk mengatur dan menerapkan 

hukum dengan cara menjalankan profesi-profesi hukum yang ada. 

Notaris..merupakan..salah..satu..profesi..hukum.dari.sekian banyak 

profesi hukum yang ada di Indonesia. Profesi...hukum...sebagai...seorang 

notaris berbeda dengan profesi hukum sebagai seorang pengacara, yang 

mana notaris dalam menjalankan jabatannya, tidaklah memihak. Menurut 

                                                             
2008) hal. 29. 

5) Ibid., hal. 32.  
6 ) W.J.S.Poerwadarinta, Kamus Umum Bahasa Indonesi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1986,) hal. 600.  
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pengertian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

JO. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut UUJN) dalam pasal 1 dijelaskan pengertian Notaris, 

yakni:  

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”7)  

Pasal 1 UUJN sesungguhnya merupakan suatu copy (turunan) dari 

pasal sama dari Peraturan Jabatan Notaris (De Wet op het Notaris Ambt in 

Nederland) dari tahun 1842 menentukan di dalam Pasal 1-nya, bahwa “Para 

Notaris adalah pejabat – pejabat umum (Openbare ambtenaren)...” dan di 

dalam Pasal 2-nya, bahwa para Notaris di angkat oleh Ratu (Koningin). Di 

Indonesia oleh Menteri Kehakiman. 8 ) Sebagaimana tersebut di atas, 

meskipun ada beberapa perbedaan dalam redaksinya. Perbedaan redaksi ini 

tidak mempengaruhi isi dan makna dari materi yang di atur dalam pasal 1 

dari masing – masing Undang – Undang itu.9) 

Seseorang…menjadi…Pejabat…Umum…jika dia diangkat dan 

diberhentikan oleh negara dan diberi wewenang berdasarkan undang-

undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu. Menurut 

Philipus M. Hadjon, Pejabat Umum seharusnya diangkat oleh kepala 

                                                             
7) Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491. 
8) Marthalena Pohan, Tanggung Gugat Advokat Dokter Dan Notaris, (Surabaya; PT Bina 

Ilmu, 1985), hal. 121. 
9) R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan Ke-

2,  (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 41. 
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Negara dan bukan oleh menteri. 10 ) Pembentukan jabatan umum harus 

didasarkan.kepada..undang-undang, karena...peraturan…pemerintah tidak 

boleh membentuk suatu jabatan umum tanpa delegasi  undang-undang. Hal 

ini berkaitan...dengan..karakter hukum suatu akta yang dibuat oleh pejabat 

umum dalam hal ini yaitu Notaris..sebagai suatu alat bukti otentik karena 

adanya publica fides. 11 ) Kepercayaan…umum…(publica fides)..tersebut 

dianggap...ada..karena pengangkatan seorang pejabat umum dilakukan oleh 

kepala negara. 12 ) Menurut N.G...Yudara,..Pejabat..Umum..adalah..organ 

negara yang dilengkapi dengan..kekuasaan..umum (met opebaar gezag 

bekleed) yang berwenang..menjalankan…sebagian kekuasaan negara, 

khususnya dalam pembuatan..dan..peresmian..alat bukti tertulis dan otentik 

dalam bidang hukum..perdata..sebagaimana..ditentukan..Pasal..1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum…Perdata..(untuk selanjutnya disebut denga 

KUHPer). 13 ) Namun..menurut..J.C.H. Melis,...penyebutan..notais..sebagai 

Pejabat Umum (opebaar ambtenaar) dianggap..berlebihan..karena..sudah 

sesuai dengan fungsinya..pejabat…umum…(notaris) adalah melayan 

kepentingan umum. 14 ) Berdasarkan..penjelasan..di..atas, maka..dapat 

diketahui..bahwa..pejabat.umum.merupakan..jabatan..yang..disandang.atau 

diberikan kepada mereka, yang oleh ketentuan hukum diberi kewenangan 

                                                             
10) Philipus M. Hadjon , Eksitensi dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT) Serta 

Figur Hukum Akta PPAT, Makalah Ceramah, (Surabaya:Fakulktas Hukum Universitas Airlangga, 

22 Februari 1996), hal. 3.  
11) Ibid. 
12) Ibid. 
13) N.G. Yudara, Mencermati Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya, 

Makalah Diskusi Panel UUHT, Program Studi Notariat (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 15 

Juni 1996), hal. 4. 
14) Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2018), Cetakan Ke-1, hal. 19. 
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dalam lingkup hukum perdata, yaitu membuat alat bukti berupa akta otentik 

atas permintaan para pihak yang membutuhkan.15) 

Openbare Ambtenaren..(Pejabat..Umum)..diartikan..sebagai pejabat 

yang.diberikan..tugas dan kewenangan untuk membuat Akta Otentik untuk 

melayani kepentingan umum dan kualifikasi demikian diberikan kepada 

Notaris dalam UUJN terminologi “satu-satunya” (uitsluited) tidak lagi 

dicantumkan. Meskipun..demikian.pengertian.Notaris.tidak.berubah.secara 

radikal.16) Terminologi..uitsluited telah..tercakup..dalam..penjelasan..UUJN 

yang..menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang 

untuk membuat Akta Otentik sejauh pembuatan Akta Otentik tertentu tidak 

dikhususkan bagi Pejabat Umum lainnya. Hal ini dikarenakan pemberian 

kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya diberikan kepada Notaris 

saja tetapi juga diberikan kepada Pejabat Lelang. 17 ) Dengan..demikian, 

kedudukan..notaris.sebagai.Pejabat.Umum..dalam..arti kewenangan yang 

ada pada Notaris tidak diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya dalam 

membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan 

tersebut menjadi kewenangan notaris. 

Berdasarkan.Pasal..15 UUJN, tugas.dan.wewenang.notaris adalah 

membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grose, salinan 

                                                             
15) Ibid. 
16) Ibid., hal. 16. 
17) Ibid., hal 17. 
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dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 18 ) Oleh karena itu, dalam jabatannya, 

notaris..sebagai..pejabat..umum..yang..menjalankan.. profesi..hukum dalam 

melayani dan memberikan jasa hukum kepada masyarakat, berwenang 

untuk membuat akta otentik. Sedangkan.akta.otentik.adalah.suatu.akta.yang 

bentuknya ditentukan..oleh..undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan 

pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat aktanya dibuat. Akta 

Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan oleh UUJN. 

Selain kewenangan tersebut di atas, notaris berwenang pula untuk 

mengesahkan..tanda..tangan..dan..menetapkan..kepastian..tanggal..surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat 

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi asli 

dari surat di bawah tangan dengan berupasalinan yang memuat uraian 

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, 

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, 

membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah 

lelang.19) Berdasarkan..kewenangan..yang..di.atur..dalam.UUJN.tersebut.di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari seorang notaris ialah 

membuat..akta-akta..otentik, dimana.akta.otentik.menurut.Pasal.1870 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgelijk Wetboek (BW) 

                                                             
18) Ibid., Pasal 15. 
19) Indonesia, Op. Cit, Pasal 15 Ayat (2). 
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memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang 

mutlak.  

Notaris.dianggap.sebagai.salah.satu.penegak.hukum, karena.notaris 

membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Akta 

yang.dibuat.oleh.notaris..sebagai.sebuah.akta..otentik.memiliki fungsi yang 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan..akan..pembuktian 

secara…tertulis…yang..berupa...akta…otentik semakin..harinya..semakin 

meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum 

yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Para..ahli..hukum 

berpendapatbahwa.akta.notaris.dapat..diterima..dalam..pengadilan..sebagai 

alat bukti yang sah dan sebagai bukti yang mutlak terkait dengan isinya.  

Dalam.hal.pembuktian.Akta..otentik.memang.merupakan.alat.bukti 

yang sah dan memiliki kedudukan hukum yang kuat. Karena.Akta.Otentik 

merupakan.Akta..yang..dibuat..dihadapan..Notaris..sendiri..yang…memuat  

“relaas” atau.menguraikan..secara.otentik.sesuatu.tindakan.yang..dilakukan 

dan suatu keadaan yang dilihat oelh Notaris yang memmbuat Akta tersebut. 

Akan tetapi Akta Otentik juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi 

karena.perbuatan.yang.dilakukan..oleh.pihak.lain..di.hadapan.Notaris yang 

diterangkan atau diceritakan para penghadap agar perbuatan itu dikonstatir 

oleh Notaris dalam suatu Akta Otentik.20) Menuangkan..suatu..perbuatan, 

perjanjian, ketetapan..dalam..bentuk..akta..notaris…dianggap..lebih baik 

dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat dibawah tangan, 

                                                             
20) G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Cetakan Ke-3 

(Jakarta: Penerbit Erlangga), hal. 51. 
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walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda 

tangan para saksi. Dapat dikatakan akta..otentik..yang..dibuat..oleh..notaris 

merupakan..alat..pembuktian..yang.sempurna,.terkuat,.dan.penuh, sehingga 

selain dapat menjamin kepastian hukum, akta..notaris..juga..dapat 

menghindarkan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa. Melalui akta 

otentik..pula..dapat..ditentukan..secara.jelas.hak.dan..kewajiban. seseorang.  

Notaris..dalam..menjalankan.tugas..dan..jabatannya...haruslah.berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila 

terjadi..pelanggaran..yang..dilakukan..oleh..Notaris..akan sangat merugikan 

para pihak. Apabila akta yang dibuatnya.mengandung.cacat.hukum.karena 

kesalahan Notaris baik kelalaian maupun kesengajaan..Notaris.itu.sendiri 

maka Notaris harus memberikan pertangungjawaban..secara..moral dan 

secara hukum. Dalam praktik ditemukan, jika ada akta..Notaris 

dipermasalahkan oleh para..pihak..atau..pihak..ketiga lainnya, maka sering 

pula Notaris ditarik..sebagai pihak yang turut serta melakukan atau 

membantu melakukan.suat .tindak pidana, yaitu.membuat.atau memberikan 

keterangan palsu ke dalam akta  Notaris.21) Dalam hal ini.Notaris.secara 

sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan.pihak.atau.penghadap 

untuk membuat akta dengan..maksud.dan.tujuan.untuk menguntungkan 

pihak atau penghadap tertentu..saja..atau merugikan.penghadap yang lain, 

maka hal tersebut harus dibuktikan.di Pengadilan 

 

                                                             
21) Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung ; Refika Aditama, 2004), hal. 24. 
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Dalam pengertian yuridis,..pembuktian...hanya..diperlukan..dalam 

suatu perkara dimuka Pengadilan, baik itu.perkara..perdata..maupun..pidana, 

dengan demikian, bila..tidak..ada..sengketa,.maka..pembuktian..tersebut 

tidak perlu dilakukan. Pembuktian..perkara..adalah..untuk menentukan 

hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak..yang..berperkara. 

Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa..atau 

kejadiankejadian..saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak..juga 

dapat dibuktikan. Pada..dasarnya..hanya hal-hal yang menjadi perselisihan 

saja yang perlu..dibuktikan. 

Berdasarkan.Pasal..1867 KUHPer dikenal..alat..pembuktian tertulis 

sebagai berikut: 

1. Pembuktian.dengan tulisan/akta.otentik 

Berdasarkan.Pasal..1868 KUHPer, akta otentik ialah..suatu..akta 

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.oleh 

atau dihadapan pejabat..umum..yang..berwenang..untuk..itu di 

tempat akta itu dibuat. 

Berdasarkan..Pasal 1 angka 1 UUJN, pejabat..umum yang 

berwenang untuk.membuat akta.otentik ialah.notaris. 

2. Tulisan/akta.dibawah..tangan 

Berdasarkan Pasal 1874..KUHPer, yang..dianggap sebagai 

tulisan..dibawah tangan adalah..akta..yang..ditandatangani di 

bawah tangan, surat, daftar, surat..urusan..rumah tangga dan 

tulisan-tulisan..yang lain yang dibuat..tanpa perantaraan seorang 

pejabat..hukum  
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Melihat pengertian..dari akta.otentik.sendiri, akta.otentik.memiliki 

kekuatan pembuktian..lahiriah yang artinya..akta otentik.membuktikan 

sendiri keabsahannya. Lain..halnya..dengan..akta yang dibuat dibawah 

tangan. akta otentik sendiri memiliki..kekuatan pembuktian..formil yang 

dapat dibuktikan bahwa..pejabat..yang bersangkutan.telah.menyatakan 

dalam tulisan itu, sebagaimana.yang tercantum..dalam akta itu dan selain 

dari itu kebenaran..dari apa.yang diuraikan oleh. pejabat dalam akta itu 

sebagai yang dilakukan dan..disaksikannya di..dalam menjalankan 

jabatannya itu. Dalam arti.formal,.akta itu membuktikan kebenaran dari apa 

yang dilihat, disaksikan, dilakukan, dan..didengar..sendiri...oleh Notaris 

sebagai pejabat umum dalam..melaksanakan jabatannya. Maka.dalam.artian 

formal, terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran.tanda 

tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas..orang-orang yang..hadir 

(comparanten), demikian juga.tempat.dimana.akta itu dibuat dan.para pihak 

telah menerangkan..dengan.senyatanya.seperti.yang.telah diuraikan dalam 

akta itu, sedangkan.kebenaran..dari.keterangan-keterangan itu sendiri hanya 

pasti antara pihak-pihak.sendiri (demikian.menurut.pendapat.yang umum – 

heersende leer).22)  Meskipun.demikian, tetap.dapat.diadakan.penyangkalan 

dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa 

apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya.adalah benar.23) sehingga 

dapat ditemui, pada..prakteknya..seringkali..timbul sengketa akibat 

keberadaan.sebuah..akta..notaris.bahkan.akta..otentik. Bahkan bukan lagi 

                                                             
22) Ibid., hal.57. 
23 ) Liniana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana, (CV. Agung, 

Semarang, 1991), hal. 4. 
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menjadi.hal.yang.baru..bahwa.ada.banyak.kasus-kasus. .pidana..yang turut 

membawa notaris sebagai tersangka, sebagai sebuah konsekuensi.atas.akta 

notaris yang dibuat olehnya. 

Apabila.suatu.akta.merupakan.akta.otentik, maka.akta tersebut akan 

mempunyai..3 (tiga) fungsi.bagi.para pihak yang membuatnya, yaitu:24) 

1. Sebagai.bukti.bahwa.para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian..tertentu; 

2. Sebagai. bukti. bagi .para..pihak. bahwa .apa..yang .tertulis dalam 

perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

3. Sebagai.. bukti. kepada. pihak. ketiga. bahwa pada tanggal 

tertentu,kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah 

mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan 

kehendak para pihak. 

Berdasarkan .hal. tersebut. maka. .apabila. .terjadi sengketa dimana 

salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di pegadilan, maka 

pengadilan harus menghormati dan mengakui issi akta otentik, kecuali 

pihak yang menyangkall dapat membuktikan bahwa bagian terentu dari 

akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh 

para pihak.25) 

Tugas..dan..wewenang..notaris..sendiri..sudah jelas sebagaimana 

ditegaskan dalam UUJN bahwa sebelum melakukan pembuatan dan/atau 

pengesahan dari suatu akta maupun perjanjian sudah sepatutnya harus 

                                                             
24 ) Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), hal. 42. 
25) Ibid., hal 43. 
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memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari identitas pemohon dengan 

cara melakukan kecocokan data-data fotokopi dengan surat aslinya 26 ) 

Kewajiban..dalam..ketentuan..ini..sendiri dimaksudkan untuk menjaga 

keautentikan.suatu.akta.dengan..menyimpan akta dalam bentuk aslinya, 

sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau 

kutipannya dapat segera..diketahui.dengan mudah mencocokkan dengan 

aslinya. 27 ) Dengan..kewenangan..yang diberikan oleh undang-undang 

kepada notaris, maka..dapat.dilihat.bahwa..notaris memegang peranan 

yang sangat penting dalam pembuatan akta-akta otentik. Peranan dan 

kedudukan notaris yag sedemikian penting artinya ini karna akta-akta yang 

dibuat oleh atau dihadapan notaris itu selain memiliki kekuatan hukum, 

juga membawa akibat-akibat hukom tertentu kepada para pihak yang 

terlibat di dalamnya, sehingga sangatlah dibutuhkan unsur ketelitian dan 

kehati-hatian dalan menerima dokumen-dokumen terkait dari para 

penghadap, sebelum melakukan pengesahan maupun penandatanganan 

akta yang diajukan oleh para penghadap.  

Dalam Penjelasan Umum UUJN, dikatakan bahwa akta notaris pada 

hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 

diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris berkewajiban 

memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah 

dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada 

para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan dari 

                                                             
26) Indonesia, Op Cit, Pasal 15 huruf  d.  
27) Ibid, Bagian Penejelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf b. 
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para pihak tersebut kemudian dituangkan oleh notaris kedalam suatu akta 

notaris. 

Para..Penghadap.yang ingin mempergunakan jasa notaris haruslah 

memberikan .bukti .identitas .dan .dokumen-dokumen yang sah dan 

sebenar-benarnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli 

dan memberikan fotokopinya kepada notaris. Namun dalam prakteknya 

terdapat.beberapa.kasus.yang.terjadi.dimana.banyak pula penghadap yang 

menggunakan..identitas..yang..tidak..sesuai..dengan aslinya atau palsu 

dan/atau memberikan keterangan-keterangan palsu kepada notaris, 

sehingga berujung pada terjadinya permasalahan dan/atau perselisihan 

akibat akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan KTP palsu para 

penghadap tersebut.28) Sebagaimana kita ketahui bersama, Notaris..tidak 

memiliki..kewenangan..melakukan..investigasi..atau..mencari kebenaran 

materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak 

(penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang 

dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul..persoalan dalam hal bentuk 

perlindungan..hukum dan..pertanggungjawaban..Notaris..terhadap..proses 

pembuatan akta otentik yang data dan informasinya tidak berdasarkan 

pada kebenaran hal ini.disebabkan adanya.factor.dari..diri Notaris sendiri 

karena kurangnya..kehati-hatian,..kelalaian..atau faktor kesengajaan dan 

faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan..oleh para pihak yang 

menghadap.  

                                                             
28) Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya 

Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, (Riau: 

Universitas Riau, 2014), hal. 5.  
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Selain itu, selain karena data para penghadap yamg sebenarnya tidak 

sesuai seperti yang diperlihatkan kepada notaris, permasalahan yang 

timbul dari akta otentik juag bisa saja terjadi karena kelalaian ketika 

notaris sedang membuatkan aktanya. Dalam hal ini, apabila,,terjadi 

perbedaan-perbedaan tersebut, siapa yang..menyatakan bahwa akta itu 

memuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti 

menuduh adanya pemalsuan dalam materi dari akta itu.  Apabila terjadi hal 

tersebut, maka ada dua kemungkinan. Pertama, ia dapat.langsung tidak 

mengakui bahwa keterangan materi dalam akta tersebut palsu dan dapat 

melakukan..pembuktian melalui Valsheidprocedure (Pasal 148 KUHPer). 

Kedua, ia..dapat mengatakan..bahwa..Notaris melakukan kekhilafan, 

sehingga ia menuduh keterangan dari Notaris adalah tidak benar sehingga 

tidak ada sama sekali unsur pemalsuan, melainkan kekhilafan sehingga 

dalam hal ini tuduhan tersebut.menyangkut kekuatan pembuktian materil 

dan bukan formil.29)  

Dalam keadaan yang terjadi, secara materil, isi..keterangan yang 

dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, sehingga..isinya 

mempunyai kepastian..yang. sebenarnya, menjadi..terbukti..dengan sah 

dihadapan para pihak sehingga bila dipergunakan di muka pengadilan 

menjadi alat bukti yang cukup dan hakim tidak perlu meminta alat bukti 

yang lain. Bila terjadi..dalam hal..mana Notaris..membuat.akta dengan isi 

materi yang sudah sesuai dengan apa yang diberitahukan kepadanya oleh 

para pihak namun..terbukti bahwa..para pihak..berbohong..atau tidak 

                                                             
29) Ibid., hal.58. 
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memberikan informasi yang benar kepada notaris maka akta tersebut tetap 

menjadi alat bukti yang kuat yang membuktikan adanya perbuatan hukum 

oleh para pihak yang tercantum, sehingga notaris bebas dari tuduhan 

pembuatan akta palsu dengan memberikan keterangan-keterangan dan 

bukti bahwa ia hanya membuat akta yang sebenar-benarnya telah 

dikemukakan oleh para pihak. Namun apabila notaris terbukti membuat 

akta.tersebut..dengan..mengetahui..kebenarannya namun tetap membuat 

akta yang memuat hal yang tidak benar, maka Notaris tersebut melakukan 

pembuatan akta palsu. 

Raden.Soegondo.Notodisoerjo.menyatakan.tentang.apa yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu 

muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi 

apabila.seorang.notaris.dalam..suatu.transaksi peralihan hak, misalnya 

dalam akta jual beli, dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih 

rendah dari harga yang sesungguhnya.30) Dapat dilihat dari penjelasan-

penjelasan di atas bahwa tugas..dan..pekerjaan..seorang notaris itu sangat 

penting artinya, oleh karena menyangkut dengan persoalan hukum dan  

terkait pula dengan//tugas//dan wewenang yang dilimpahkan kepada 

seorang notaris oleh perundang-undangan/yang.ada di Republik Indonesia. 

Tetapi dalam kenyataanya, tugas-tugas dan/atau hasil pekerjaan notaris 

pun tidak luput terseret oleh adanya sengketa dan permasalahan hukum 

yang ada dan menyebabkan turut terbawanya notaris dalam masalah 

tersebut, seperti pada studi kasus berdasarkan putusan Majelis Pengawas 

                                                             
30)  R.  Soegondo Notodisoerjo, Op Cit., hal. 229. 



16 
 

Pusat Notaris (MPPN) Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 yang akan Penulis 

bahas dalam penelitian ini. 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Selatan menerima laporan 

dari Nyonya Johanna Victoria Lumanauw (selanjutnya disebut sebagai 

“Pelapor”) terkait adanya dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh 

Notaris Budiono Widjaja, S.H. (selanjutnya disebut sebagai “Terlapor”), 

mengenai penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Terhadap Tanah 

dan Bangunan yang terletak di jalan Tebet Barat VIII No. 22, Kelurahan 

Tebet Barat, Kcamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan (selanjutnya 

disebut sebagai “Tanah Tebet”). Pelapor dan Novie Mandas (suami 

Pelapor) merupakan ahli waris dari Almarhum Augusta Alexandra Johana 

Lumanauw (selanjutnya disebut sebagai “Nyonya Augusta”) yang 

meninggal dunia pada tanggal 15 November 2000, berdasarkan Akta 

Wasiat No. 14 tertanggal 19 Oktober 1999 yang di buat dihadapan Winar 

Sianet, S.H., Notaris di Manado. Namun Tanah Tebet yang merupakan 

objek waris tersebut telah diperjualbelikan oleh Nyonya Charlotte Meity 

Wiarisal Lumanauw (selanjutnya disebut sebagai “Nyonya Charlotte”) 

berdasarkan Hak Surat Hibah Dibawah Tangan pada tahun 1996 yang 

diperolehnya dari Nyonya Augusta dan telah dicatat/waarmerking oleh 

Terlapor pada tanggal 1 Mei 2001, dengan Nomor 26/Waar/2001. Pelapor 

merasa dirugikan karena Pelapor tidak pernah merasa menjual atau 

memindahkan ha katas tanah dan bangunan tersebut, dan menurut Pelapor, 

Nyonya Augusta tidak pernah mengatakan kepada Pelapor bahwa Tanah 

Tebet tersebut dihibahkan kepada orang lain sehingga Pelapor melaporkan 
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Terlapor kepada MPD Jakarta Selatan dengan mengajukan permohonan 

agar aktayang dibuat oleh Terlapor terkait masalah ini dibatalkan, dan 

menghukum pelapor dengan memberi sanksi pemberhentian sementara 3 

bulan sampai dengan 6 bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat. 

Dari hasil pemeriksaan MPD Jakarta Selatan terhadap Terlapor dan 

Pelapor, terdapat beberapa point yang didapat, yaitu: 

1. Pelapor tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli Tanah Tebet 

tersebut; 

2. Keberadaan Nyonya Charlotte sekarang tidak diketahui pasti oleh 

Pelapor; 

3. Pelapor keberatan terhadap Akta yang dibuat oleh Terlapor karena 

tidak pernah diberitahu mengenai pembuatan akta yang dibuat 

tersebut 

4. Pelapor tidak megenal nama-nama yang tercantum dalam Akta Jual 

Beli dan Pengoperan Hak No. 8 tertanggal 9 Mei 2001 yang dibuat 

Terlapor 

5. Terlapor membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No. 8 

tertanggal 9 Mei 2001 berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang 

dibuat pada tahun 1996 dari Nyonya Charlotte dengan 4 orang saksi 

yang menyaksikan terjadinya perbuatan hukum tersebut, yang mana 

ke empat orang tersebut telah terlebih dahulu membuat Akta 

Pernyataan No. 24 dan No. 25 dihadapan Terlapor. 

6. Terlapor menerangkan bahwa menurut keterangan Nyonya Charlotte, 

Nyonya Augusta hidup sendiri dan tidak memiliki anak; 
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7. Terlapor mengaku alpa dalam menanyakan kepada tetangga dan 

melakukan pengecekan ke RT /RW dan Kecamatan setempat untuk 

kebenaran materiil. 

8. Menurut keterangan Terlapor, pada saat itu status Tanah Tebet ialah 

Tanah Negara; 

9. Terlapor menerangkan bahwa surat hibah di bawah tangan dapat 

dijadikan dasar peralihan atas tanah yang merupakan benda tidak 

bergerak, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Atas pemeriksaan MPD Jakarta Selatan di atas, Majelis Pengawas Wilayah 

(MPW) DKI Jakarta kemudian mempertimbangkan tentang hukumnya 

dan memutuskan dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tertanggal 21 

Agustus 2009 bahwa MPW DKI Jakarta menolak permohonan Pelapor 

untuk menghukum Terlapor dan menyatakan bahwa Terlapor telah 

menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris sesuai dengan 

ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN. Pelapor yang berubah status menjadi 

Pembanding tidak menerima putusan MPW DKI Jakarta tersebut dan 

kemudian mengajukan banding berdasarkan surat pernyataan banding 

tanggal 3 September 2009 kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris 

dan Terlapor yang berubah status menjadi Terbanding tidak 

menyampaikan bantahan terhadap banding dari Pembanding. Setelah 

mempertimbangkan tentang hukumnya, maka MPP Notaris memutuskan 

untuk menyatakan menolak permohonan Pembandi dahulu Pelapor, 

menguatkan Putusan MPW DKI Jakarta Nomor 
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04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tertanggal 21 Agustus 2009, dan 

menyatakan bahwa karena Terbanding dahulu Terlapor sudah 

menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN, maka MPP Notaris 

tidak akan menjatuhkan sanksi. 

Melalui kasus di atas, Penulis tertarik untuk mengaitkandengan 

suatu pemikiran untuk melihat kedepannya apabila terjadi keadaan dimana 

terdapat perbedaan-perbedaan dan permasalahan terkait dengan akta yang 

dibuat notaris. Dengan adanya kasus di atas maka Penulis tertarik untuk 

membahas mengenai TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN 

HUKUM NOTARIS TERKAIT KEBENARAN MATERIL DAN 

FORMIL ATAS AKTA YANG DIBUAT NOTARIS (Studi Kasus 

Putusan MPPN Nomor: 03/B/Mj.PPN/VIII/2010) 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terkait kebenaran materil dan 

formil atas akta yang dibuat notaris dalam hal notaris telah menjalankan 

jabatannya sesuai dengan Pasal 16 UUJN? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap notaris terkait kebenaran 

materil dan formil atas akta yang dibuat notaris dalam hal notaris telah 

menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 16 UUJN? 

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis di atas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Secara umum dari penelitian hukum ini adalah untuk memahami Ilmu 

Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan yang 

berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dari sisi kebenaran 

Formiil dan Materil dari Akta yang dibuat oleh Notaris. 

2. Tujuan khusus dari penelitian hukum adalah untuk : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Kebenaran Materil dan Formil 

yang ada dari Akta Notaris. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum dari 

Notaris dari segi kebenaran Materiil dan Formiil suatu Akta . 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang 

kenotariatan pada khususnya untuk pengembangan 

mengenai tanggung jawab  Notaris dari segi Materil dan 

Formil serta perlindungan hukum terhadap profesi Notaris 

sehingga dapat menambah pengetahuan dan kelimuan serta 

dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan kepada Penulis maupun pihak-

pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, 

terutama menjadi bahan penelitian yaitu mengenai 



21 
 

keabsahan dari akta yang dibuat oleh Notaris serta tanggung 

jawab hukumnya. Diharapkan pula penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan bagi Praktisi khususnya Notaris 

dan masyarakat luas mengenai sejauh mana tanggung jawab 

serta perlindungan hukum bagi Notaris. 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

 Pendahuluan merupakan awal dari bagian tesis yang secara berturut-

turut menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : Tinjuan Pustaka 

 Pada Bab ini penulis menguraikan kajian pustaka berupa 

penelusuran literatur dan kepustakaan yang telah penulis lakukan 

mengenai landasan teori yang akan digunakan sebagai kerangka 

pemikiran yang menghubungkan variabel-variabel penelitian yang 

satu dengan yang lain berdasarkan teori-teori byang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini 

BAB III : Metodologi Penelitian 

 Pada Bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penyususnan penulisan tesis ini 

BAB IV : Pembahasan dan Analisis 

 Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan pengolahan data dan 

analisa data serts membahas pokok permasalahan dengan teori yang 
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disajikan pada Bab II dan menggunakan metodologi penelitian yang 

dijelaskan oleh penulis di di Bab III 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini. Dalam Bab 

ini disajikan kesimpulan dan saran yang di rangkum oleh penulis 

sebagai penutup penulisan tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




