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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hukum merupakan sarana bagi pemerintah untuk menertibkan dan 

mendukung suatu Negara agar tercipta suatu keadaan yang aman dan pasti untuk 

masyarakat yang hidup di Negara tersebut. Hukum juga berfungsi sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat
1
 dan pengayom masyarakat, oleh karena itu hukum 

harus dibangun secara sistematis agar hukum yang merupakan sarana bagi 

Negara sebagai pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara berdampingan, 

seimbang selaras dan pada saat berjalannya hukum dapat menciptakan keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan sosial. 

Dalam rangka terwujudnya kepastian hukum tersebut dibutuhkan suatu 

perangkat yang disebut perundang-undangan dan alat penegaknya. Serta 

dibutuhkan adanya lembaga kemasyarakatan yang secara proporsional 

memberikan sumbangsih agar hukum dapat ditegakan dan dilaksanakan dengan 

benar oleh anggota masyarakat, agar cita-cita suatu Negara dapat memberikan 

ketertiban dan keamanan ditengah-tengah suatu masyarakat dapat terwujud. 

Salah satu dari lembaga kemasyarakatan adalah Lembaga Notariat, Kenotariatan 

adalah sebuah lembaga yang telah lama dikenal di Indonesia, yang telah ada 

pada masa pemerintahan kolonial Belanda jauh sebelum Indonesia merdeka.  
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Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang keberadaanya 

timbul dari kebutuhan dalam hubungan masyarakat berkenaan dengan hubungan 

hukum keperdataan antar sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti 

diantara mereka dalam melakukan suatu perjanjian. Keberadaan  Lembaga 

Notariat muncul sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian 

dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengacu pada wilayah 

hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang 

berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan 

pembuktian/alat bukti.  

  Setiap anggota masyarakat membutuhkan seseorang (figure) yang 

keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda 

tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang 

ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya 

(onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu 

perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.
2
 

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini 

negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk 

menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum 

perdata. Keberadaan notaris menjadi jawaban kebutuhan masyarakat akan 

bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan 
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hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan 

hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum khususnya 

dalam pembuatan akta sehingga masyarakat akan mendapat perlindungan hukum 

dan kepastian hukum, yang mana semakin meningkatnya proses pembangunan 

sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.
3
 

Kebutuhan akan notaris dalam masyarakat modern tidak dapat dihindarkan. 

Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah yang 

merupakan organ Negara mengangkat notaris bukan karena untuk kepentingan 

notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat luas.  

Fungsi dan peran notaris dalam perkembangan pembangunan nasional yang 

semakin kompleks sekarang ini tentunya makin luas dan makin berkembang, 

oleh karena kelancaran dan kepastian hukum segenap kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh masyarakat semakin luas dan bervariatif. Hal tersebut tentunya 

berdampak bagi pelayanan dan produk hukum yang ditawarkan oleh notaris. 

Pemerintah dan masyarakat tentunya berharap agar jasa pelayanan yang 

diberikan oleh notaris benar-benar memiliki kepastian dan memiliki nilai yang 

benar. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan kepercayaan diantara 

para pihak, yang dapat diartikan Negara memberikan kepercayaan terhadap 

notaris dan dengan demikian dapat disimpulkan pemberian kepercayaan kepada 
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notaris berarti bahwa notaris memegang tanggung jawab yang besar. Tanggung 

jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. 

Notaris yang merupakan jabatan khusus yang berwenang memberikan 

pelayanan hukum kepada masyarakat, untuk dapat memenuhi harapan 

sebagaimana tersebut diatas perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi 

tercapainya kepastian hukum. Saat ini di Indonesia, pengaturan mengenai 

Lembaga Notariat diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris.  

Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 menyatakan bahwa :  

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini.” 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang. Pejabat 

Umum lain yang juga dapat membuat akta otentik yang tidak dapat dibuat oleh 

notaris yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pegawai Catatan Sipil, dan 

lainnya.  

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi Notaris sebagai pejabat umum 

yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum 
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atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.
4
 Seiring dengan semakin 

pentingnya akta otentik sebagai suatu alat bukti yang kuat dan absolute, oleh 

karena itu kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum mempunyai peranan 

penting bagi masyarakat dalam setiap hubungan hukumnya. Dalam berbagai 

hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pasar modal, pertanahan, dan 

lain-lain. Sehingga kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik 

makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntunan akan kepastian hukum 

dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial.  

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris tersebut, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai Pejabat 

Umum adalah dalam arti notaris tersebut dapat mengerjakan berbagai akta sesuai 

permintaan kliennya, sepanjang perbuatan tersebut tidak melanggar Undang-

Undang dan atau ditugaskan kepada pejabat lain atau instansi lain. 

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum tidak bisa 

terlepas dari rambu-rambu yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004. Didalalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru tersebut telah diatur aturan-aturan yang 

dijadikan pedoman oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya, dan termuat juga 
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larangan–larangan yang telah ditetapkan untuk notaris. Salah satu larangan 

didalam Undang-undang Jabatan Notaris adalah notaris tidak diperkenankan 

untuk membuat suatu akta yang dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu 

pihak. Hal tersebut tercantum atau diatur didalam pasal 52 Undang-undang No 

30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. 

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

menyatakan: 

(1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, 

istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan 

dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam 

garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, 

serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi 

pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu . kedudukan ataupun dengan 

perantaraan kuasa.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila 

orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap 

dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di 

hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi 

anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.  

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 
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bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa 

mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar 

biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan. 

Seorang Notaris tidak dapat membuat akta yang bertentangan pasal tersebut, 

jika notaris tersebut melanggar pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi baik 

kepada notaris tersebut dan akibatnya terhadap akta yang dibuat notaris tersebut 

sesuai dengan ketentuan ayat 3 pasal 52 tersebut. Notaris dalam menjalankan 

jabatannya dituntut untuk teliti dan cermat dalam membuat suatu akta. Notaris 

dituntut agar menguasai banyak peraturan agar ketika notaris tersebut membuat suatu 

akta, notaris tersebut dapat membuat akta tersebut sesuai dengan peraturan yang ada 

dan tidak melanggar peraturan terkait akta yang dibuatnya. 

Berdasarkan pasal 1 angka 7 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris, akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat 

oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini. Sehingga, terdapat dua macam atau golongan akta notaris, yaitu: 

a. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat); 

Akta yang dibuat oleh (door) Notaris, didalam akta tersebut 

termuat uraian secara otentik dari Notaris tentang semua peristiwa atau 

kejadian yang dilihat, dialami dan disaksikan oleh Notaris sendiri, contohnya 

akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, berita 

pencatatan undian, dan sebagainya. 
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b.  Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij). 

Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris, didalam akta 

tersebut termuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para 

pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya akta jual beli, dan 

sebagainya. 

Pasal 1868 KUH Perdata mengatur mengenai akta otentik adalah akta 

yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwewenang, sehingga 

dimungkinkan pejabat umum selain Notaris, yaitu akta yang pembuatannya 

ditugaskan kepada pejabat lain dan juga karena pembuatannya ditugaskan 

oleh Undang-undang, contohnya; 

a. Akta Pengakuan anak luar kawin pasal 281 KUH Perdata oleh Catatan 

sipil  dan Notaris 

b. Akta Catatan sipil Pasal 4 KUH Perdata khusus pegawai catatan sipil 

c. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi ( 

Pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata) oleh Notaris dan juru sita 

d. Sertifikat hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT 

Suatu akta agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik harus memenuhi 

syarat yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata, yaitu; 
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a. Akta otentik harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum 

(openbaar ambtenaar). Kata ”dihadapan” menunjukkan bahwa akta 

tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat 

”oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, 

keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, pencatatan undian) 

b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam 

hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi 

ketentuan undang-undang, khusunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Jabatan Notaris. 

c. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu 

dibuat. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk 

maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) 

dalam hal ini khususnya menyangkut; 

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; 

2. hari dan tanggal pembuatan akta; 

3.  tempat akta dibuat. 

Jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akta tersebut 

kehilangan otensitasnya, atau dengan kata lain akta tersebut menjadi akta di 

bawah tangan. Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan 

adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta otentik adalah suatu 

akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, 
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sedangkan akta dibawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak 

dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang, cukup dengan para pihak yang 

memiliki kepentingan.  

Akta otentik merupakan suatu bukti atau fakta, sedangkan fakta dan 

kebenaran (waarheidsvinding) adalah suatu faktor penting pada penemuan 

hukum.
5
 Akta yang dibuat oleh dan dihadapan seorang notaris, akan menjadi 

bukti bahkan dapat menjadi ilmu penemuan hukum yang akan menjadi sumber 

dalam penemuan hukum.  

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan 

tandatangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Apabila salah 

satu pihak mengingkarinya, maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada 

hakim.  

Terdapat beberapa jenis akta bawah tangan, yaitu;  

a. Akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa ada campur 

tangan Notaris. 

b. Waarmerking, Akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan lalu didaftarkan ke Notaris. Proses pembuatan kesepakatan 

dan penandatangan akta dilakukan tidak dihadapan Notaris serta tidak 

melibatkan Notaris. Setelah perjanjian disepakati dan selesai ditandatangani 

lalu akta tersebut dibawa ke Notaris. Pihak Notaris selanjutnya melakukan 
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 J.A.Pontier, Penemuan Hukum (Rechtsvinding), diterjemahkan oleh Arif Sidarta, (Jakarta, 

1995), Cet.3., hlm 17. 
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pendataan dan mencantumkan akta tersebut dalam buku khusus. Meskipun 

demikian, kekuatan hukumnya tetap tidak sekuat akta otentik. 

c. Legalisasi, Akta bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Sedikit berbeda 

dengan kedua akta bawah tangan sebelumnya, pada akta bawah tangan jenis 

ini penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris. Jadi, pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan menghadap ke Notaris sambil membawa perjanjian 

yang telah disepakati. Akta bawah tangan jenis ini dilakukan untuk 

memastikan kebenaran dan keaslian dari pihak yang bertanda tangan. Selain 

itu juga dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kepastian tanggal 

dilakukannya tanda tangan itu. 

Dalam pasal 52 ayat (1) menyebutkan tentang larangan akta yang tidak 

boleh dibuat oleh seorang notaris yaitu, notaris tidak diperkenankan membuat 

akta untuk diri sendiri, istri/ suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah 

dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, 

serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadikan 

pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan 

kuasa. 

Apabila notaris melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi 

yang tercantum didalam Undang-Undang. Oleh karena itu untuk mencegah hal 

tersebut maka notaris dalam membuat suatu akta harus memiliki keahlian, 

ketelitian, kecermatan serta beritikad baik dan memiliki rasa penuh tanggung 
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jawab. Kesiapan akan menjadi seorang notaris sangatlah penting, agar notaris 

tersebut ketika terjun dalam masyarakat benar-benar siap dan memiliki 

pengetahuan yang cukup sebagai notaris. Karena kebutuhan hukum masyarakat 

terhadap kepercayaan atas kebenaran suat akta otentik, maka undang-undang 

menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap Notaris dalam pembuatan akta 

yang bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris? 

2. Apa yang menjadi tanggungjawab Notaris untuk dapat memberikan solusi 

didalam pembetulan terhadap akta yang dibuat bertentangan dengan Pasal 52 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai profesi 

notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta 

otentik yang mana dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum harus 

memperhatikan rambu-rambu yang telah diatur didalam undang-undang. Serta 

melaksanakan kewenangannya untuk memberikan penyuluhan hukum sebelum 

dan saat pembuatan akta agar tidak terjadi konflik antara para pihak dikemudian 
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hari sebagaimana diatur diddalam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik 

Notaris. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya tanggung jawab notaris 

sebagaimana telah diatur didalam UUJN. Serta tidak menyalahgunakan 

kewenangannya sebagai notaris untuk membuat akta yang telah jelas dilarang 

didalam UUJN. Dan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat 

akta otentik dengan tidak berpihak, mandiri, dan adil serta mempunyai 

integritas moral yang baik. 

2. Menguraikan mengenai akibat hukum terhadap akta yang melanggar 

ketentuan yang telah diatur didalam UUJN. Baik akibat hukum kepada notaris 

tersebut maupun kepada para pihak yang membuat perjanjian. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Teoretis 

 Secara teoretis diharapkan dapat: 

1) Untuk mengetahui sanksi apa yang dikenakan terhadap Notaris yang 

melanggar ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris.  
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2) Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pembetulan terhadap akta yang 

bertentangan dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2014 Tentang Jabatan Notaris. 

b) Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian 

dalam menambah pustaka tentang sanksi yang dapat diberikan terhadap 

notaris yang membuat akta bertentangan dengan pasal 52 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan upaya 

pembetulan terhadap akta yang bertentangan dengan pasal 52 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pada Sistematika Penulisan ini terdapat 3 bab yang saling berhubungan 

antara bab satu dengan bab lainnya dan disusun secara sistematis yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang 

permasalahan yang mendasari penelitian dan penyusunan proposal, 

batasan ruang lingkup masalah yang tertuang dalam pokok 

permasalahan, serta metode penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian dan penyusunan proposal ini.  
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BAB II: KERANGKA TEORITIS 

  Dalam Bab ini akan membahas tentang: 

  Tinjauan Umum mengenai Sejarah dan Pengertian Notaris 

   2.1.1 Tugas dan Kewenangan Notaris 

   2.1.2 Kewajiban dan Larangan Notaris 

   2.1.3 Pemberhentian Notaris 

   2.1.4 Kode Etik Notaris 

BAB III:  DATA HASIL PENELITIAN 

Daklam bab ini akan membahas mengenai objek penelitian yaitu 

sanksi yang dapat diberikan kepada notaris dan terhadap akta yang 

bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris dan upaya hukum yang dapat diberikan 

terhadap pembetulan suatu akta yang bertentangan dengan pasal 52 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN 

 Dalam bab ini akan menganalisis mengenai ketentuan-ketentuan yang 

berlaku bagi notaris dan larangan-larangan yang berlaku bagi notaris 

dan upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dan para pihak terhadap 

akta yang melanggar peraturan terkait. 
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BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir, berisikan tulisan singkat yang berisi 

kesimpulan dan saran atas seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya 

yang mungkin dapat bermanfaat sebagai alternatif pembahasan 

masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




