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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal 

sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri.Sebab hukum itu dibuat untuk 

mengatur kehidupan manusia sebagai mahluk sosial.Hubungan antara 

masyarakat dan hukum di ungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat 

terkenal dalam ilmu hukum yaitu ubi societas ibi iusartinya di mana ada 

masyarakat disana ada hukum.
1
 Negara Republik Indonesia merupakan 

suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum.
2
 

Hukum mengatur segala hubungan antara individu atau perseorangan 

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 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 masyrakat.
5
 

Sejarah ini, peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat 

mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. 

                                                             
      

1
 Stjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru , 1983), hal.127. 

      
2
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Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan 

dan memelihara keamanan serta ketertiban.Fungsi ini berkembang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek 

kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 

Landasan filosifis dibentuknya Undang-undang Nomor 2Tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hokum. Hal itu menuntut adanya alat bukti 

yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek 

hukum dalam masyarakat.
6
 

Dari segi fungsi, yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya berupa 

aktakata yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian 

yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya 

disebut KUHPer) yaitu suatu akta otentik artinya, suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta tersebut dibuat 

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

ditempat dimana akta dibuatnya.
7
 Mengenai bentuk akta dijelakan oleh 

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa setiap akta 

notaris terdiri dari awal akta, isi akta dan akhir akta.  

                                                             
      

6
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7
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oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.  (Jakarta :Pradnya Paramita,2008) 



 3 

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan 

mempunyai 3 (tiga) fungsi bagi para pihak yang membuatnya, yaitu:
8
 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutantelah 

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 pengadilan, maka 

pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta otentik , kecuali pihak 

yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah 

diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak.
9
 

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan 

tertentu.
10

Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan 

kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.
11

Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh 
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pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum 

lainnya. Di dalam menjalankan tugasnya notaris berpegang teguh dan 

menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan 

hormat (nobel profession). Salah satu unsure penting dari definisi tersebut 

adalah penyebutan notaris sebagai pejabat umum, yang berarti bahwa 

kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan 

umum yang menjangkau public(openbar gozag).
12

 

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Negara dan bekerja untuk 

pelayanan kepentingan umum, walau notaris bukan pegawai negeri yang 

menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah  

pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan 

kepada notaris yang melekat pada predikatnya sebagai pejabat umum dalam 

ruang lingkup tugas dan wewenang notaris. Adanya kewajiban kepribadian 

yang baik dan tuntutan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan notaris 

tidak dibenarkan melakukan hal-hal atau bertindak yang tidak sesuai dengan 

martabat dan kehormatan jabatan notaris. Sebagai pejabat umum, notaris 

hendaknya dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai oleh Pancasila, 

sadar dan taat kepada hukum, sumpah jabatan, UUJN, kode etik notaris dan 

berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Notaris dalam melakukan 

profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam 

pembangunan Nasional khususnya dalam bidang hukum.  
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Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas bidang 

pemerintah yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya 

kepastian hukum bagi para anggota masyarakat.Dalam bidang tertentu, 

tugas itu oleh Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris, 

sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris 

yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para 

warganya.Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan 

kepercayaan dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas 

dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum. 

Keberhasilan kinerja notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. Dengan 

kata lain, hubungan notaris dengan klien membutuhkan adanya kejujuran 

dan kepercayaan. Nilai kejujuran klien merupakan nilai yang paling 

mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja notaris dalam pembuatan 

akta yang dipercayakan kepadanya.Sebagai pejabat umum yang terpercaya, 

akta-akta harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum 

di pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidak benarannya, artinya akta 

notaris sebagai akta otentik memberikan kepada pihak-pihak yang 

membuatnya suatu pembuktian yang mutlak. 

Selain memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum 

kepada masyarakat pengguna jasa notaris, notaris juga perlu mendapat 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris. Sisi lain dari pengawasan 

terhadap notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi notaris didalam 

menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, dengan kata lain sejauh mana 

perlindungan hukumdiberikan bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan 
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fungi yang oleh Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepadanya 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 

Tahun 2014 butir konsideran menimbang huruf c yaitu notaris merupakan 

jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada 

masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi 

tercapainya kepastian hukum. 

Untuk menjalankan profesi notaris, telah diatur sebuah kode etik 

notaris. Bentuk dan fungsinya adalah sebagaimana parameter kasat mata, 

yang bersifat detail, dan jelas tentang larangan dalam perilaku dan perbuatan 

notaris. Kode etik dipahami juga sebagai norma dan peraturan mengenai 

etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dari suatu profesi tersebut 

yang dinyatakan oleh organisasi notaris, yang mana fungsinya sebagai 

pengingat berprilaku bagi para anggota organisasi notaris tersebut. Kode 

etik hanya sebai pagar pengingat mana yang boleh dan tidak boleh yang 

diamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang 

berkepentingan.
13

 Organisasi profesi notaris dikenal dengan nama Ikatan 

Notaris Indonesia atau biasa di sebut dengan INI dan telah membuat Kode 

Etik profesi bagi notaris. 

Saat ini sudah banyak terjadi akta yang sudah dibuat oleh notaris 

sebagai alat bukti otentik dipersoalkan dipengadilan atau notaris langsung 

dipanggil untuk menjadikan saksi. Bahkan, seorang notaries dapat digugat 

atau dituntut di muka pengadilan, dan ada pula notaris yang masuk 

                                                             
      

13
 ibid., hal.99 



 7 

penjara.
14

Penyebab permasalahan biasa timbul secara langsung akibat 

kelalaian notaris.Bila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris 

dalam memenuhi ketentuan undang-undang, maka hal itu dapat berakibat 

fatal. Artinya akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum yang dapat menjadi 

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian 

biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.Bila penyebab permasalahn 

bukan timbul dari kesalahan notaris melainkan timbul akibat ketidak jujuran 

klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, 

maka timbul pernyataan apakah tepat untuk menyatakan hal tersebut sebagai 

tanggung jawab notaris. 

Berbagai akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut: 

1) Akta yang menyangkut hukum perorangan (Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Buku I) 

2) Akta yang menyangkut hukum kebendaan (Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Buku II).Kaitan bahwa Buku II dengan berlakunya 

UUPA dan UUHT adalah untuk mewujudkan tujuan pokok UUPA 

yaitu melekatkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria dan 

memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 

masyarakat seluruhnya. 

3) Akta yang menyangkut hukum perikatan (Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Buku III) 
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Marsudi Triatmodjo, “Fakultas Hukum UGM Sebagai Lembaga Pendidikan Notaris,” 

www.google.co.id, diunduh 5 Juni 2014. 
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4) Akta yang menyangkut hukum dagang atau perusahaan. 

Adapun fungsi peradilan dari lembaga peradilan adalah untuk 

mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau undang-undang 

Negara atau dengan kata lain untuk menegakkan hukuman dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Perlindungan hukum menurut kamus bahasa Indonesiaberarti hal 

(perbuatan) melindungi.Adapun yang dimaksud dalam hukum menurut 

Sudikno Mertokusumo ialah “keseluruhan kumpulan peraturan perundang-

undangan/ kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan 

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama 

dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi.
15

Perlindungan hukum 

sebagaimana jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada 

mereka yang berhak secara normatifmenurut ketentuan-ketentuan suatu 

peraturan hukum. 

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-akatanya harus menjadi 

alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan kecuali 

dapat dibuktikan ketidak benarannya. Artinya, notaris memberikan kepada 

pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. 

Adapun latar belakang kasus yang diangkat dalam tesis ini berawal dari 

permasalahan Mudjab dan Siti Ahodja yang dan tidak mempunyai anak 

kandung sehingga mengangkat anak bernama Muhammad Rahim Ritonga. 

Pada tahun 1976 Mudjab Rotonga meninggal dunia dan 21 tahun kemudian 

Muhammad Rahim Ritonga membuat Surat Keterangan Warisan tertanggal 
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Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty Yogyakarta, 
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24 Oktober 1997 yang isinya menyatakan bahwa dari perkawinan Mudjab 

Ritonga dan Siti Ahodja Sinaga telah lahir satu orang anak laki-laki yaitu 

Muhammad Rahim Ritinga. Surat tersebut deregister di Kelurahan Darat 

Sekip nomor UM/II/26 dengan kalimat “dikuatkan” oleh camat Pontianak 

barat. 

Selanjutnya setelah Siti Ahodja Sinaga meninggal dunia pada tahun 

1998, Muhammad Rahim Ritonga membuat Surat Keterangan Warisan 

tertanggal 12 Juli 2000 yang isinya menyatakan dirinya adalah satu-satunya 

ahli waris dari almarhum Siti Ahodja Sinaga dan almarhum Mudjab 

Ritonga. Surat keterangan deregister di Kelurahan Darat Sekip nomor 

474/10/KS/2000 dan dicantumkan kalimat “disaksikan dan dibenarkan” oleh 

Lurah Darat Sekip, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama 13 Juli 

2000 surat tersebut deregister di Kecamatan Pontianak Barat sekarang 

Pontianak Kota dengan kalimat “disaksikan dan dibenarkan” oleh camat. 

Surat keterangan warisan tertanggal 24 Oktober 1997 tersebut 

digunakan oleh Muhammad Rahim Ritonga untuk mengajukan balik nama 

hak atas tanah harta peninggalan almarhum Mudjab Ritonga di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, dan pada tahun 2001 Badan 

Pertanahan Nasional Kota Pontianak melaksanakan balik nama hak atas 

tanah tersebut dalam sertipikat tanah atas nama Mudjab Ritonga menjadi 

atas nama Muhammad Rahim Ritonga. Sedangkan surat Keterangan Waris 

tertanggal 12 Juli 2000 di gunakan oleh Muhammad Rahim Ritonga untuk 

mengajukan balik nama hak atas tanah harta peninggalan Siti Ahodja Sinaga 

kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak dan pada tahun 2001 
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Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak melaksanakan balik nama hak 

atas tanah tersebut dalam sertipikat atas nama Siti Ahodja Sinaga menjadi 

atas nama Muhammad Rahim Ritonga. 

Pada tanggal 6 September 2001 Muhammad Rahim Ritonga 

mengadakan ikatan jual beli atas sebagian harta peninggalan almarhum 

dengan Bambang Widjanarko dihadapan Notaris Elizabeth Veronica Ely 

dengan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 13 tertanggal 6 September 2001 atas 

dasar nama yang tercantum dalam sertipikat,yaitu atas nama Muhammad 

Rahim Ritonga. 

Terhadap ikatan jual beli tersebut,  ahli waris lain (para penggugat) 

yaitu para keponakan dan cucu keponakan pihak Mudjan Ritonga dan pihak 

Siti Ahodja Sinaga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di 

Pengadilan Negeri Pontianak karena menggap Muhammad Rahim Ritonga 

bukan pemilik tunggal tanah dan notaris tidak mengecek kebenaran tersebut. 

Dalam salah satu petitumnya, para penggugat menuntut agar majelis hakim 

menyatakan perbuatan Notaris membuat akta ikatan jual beli tersebut adalah 

perbuatan melawan hukum dan menuntut pembatalan Akta Ikatan Jual Beli 

nomor 13 tertanggal 6 September 2001.Dalam amar putusan Pengadilan 

Negeri nomor 72/Pdt.G/2006/PN.Ptk dinyatakan bahwa perbuatan notaris 

Elizabeth Veronica Ely adalah perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut hakikat pejabat 

umum yang menjalankan tugas dan fungsinya, dengan suatu bentuk 

penelitian dengan judul: 
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“TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM ATAS AKTA 

PENGIKATAN JUAL BELI YANG DATA MATERIILNYA TIDAK 

SEMPURNA (ANALISIS KASUSPUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

NOMOR72/PDT.G/2006/PN.PTK)". 

B. Rumusan Masalahan 

Permasalahan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tanggung jawab notaris selaku pejabat umum atas akta 

pengikatan jual beli yang data materiilnya tidak sempurna, 

sementara itu ia telah melaksanakan kewajiban menurut Undang-

Undang Jabatan Notaris? 

2. Bagaimana upaya notaris untuk mencegah terjadinya pemberian 

data yang terdapat kekeliruan atau kesalahan materil? 

C. Tujuan Penelitaian 

Dalam suatu penulisan ilmiah pastilah ada tujuan 

penelitiannya.Tujuan penelitian tersebut ialah: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum notaris selaku Pejabat 

Umum yang membuat akta sesuai dengan Undang-Undang 

Jabatan Notaris. 

2. Untuk mengetauhui akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan terhadap Notaris. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan pencerminan secara konkrit 

kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan.
16

 Secara 

operasional penelitian dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menunjuk pembangunan mengembangkan 

sistem dan mengembangkan kualitas manusia.
17

 

Proses penelitian dilakukan karena ditemukan kejanggalan, 

ketidak serasian, ketidak seimbangan, ketidak puasan dan sebagainya. 

Semua itu terjadi karena terdapat keadaan empiris atau realita yang 

tidak sesuai  dengan keadaan ideal atau dengan apa yang diharapkan. 

Dengan perkataan lain terjadi kesengajaan antara Das Sollen dan Das 

Sein.
18

 

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu 

hukum yang timbul.
19

Oleh karena itu penelitian hukum merupakan 

suatu penelitian di dalam kerangkaknow-how di dalam hukum. 

Dengan dilakukan penelitian hukum diharapkan hasil yang dicapai 

adalah untuk memberikan preskripsi mengenai isu yang diajukan.
20

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas  

diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan manfaat atau 

kegunaan secara teoritis dan praktis dibidang hukum yaitu : 

                                                             
      

16
 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cetakan ke-1. (Bandung: Mandar 

Maju 2008) hal.10 

      
17

 ibid.,hal.77 

      
18

 ibid,. hal.78 

      
19

 Piter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group 2007) hal.41 

      
20

 ibid,. hal.42 
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1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi, referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas 

hukum dan  pengetahuan bagi masyarakat luas untuk mengetahui 

tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris terhadap 

akta yang dibuatnya yang telah sesuai dengan syarat formilnya. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ilmu hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberikan sumbangan pemikiran dari yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi lembaga terkait di dalamnya serta 

masyarakat,sementara mengenai bagaimana akibat hukum dari akta 

yang dibuat oleh notaris terjadi sengketa di Pengadilan Negeri. 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang 

masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub bab.Untuk 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika tesis ini adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas pendahuluan yang 

menguraikan tentang latar belakang alasan penulisan 

tesis ini, rumusan permasalahan yang berisi uraian 

mengenai masalah yang akan dibahas dalam tesis 
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ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tinjuan pustaka dan kajian 

hukum, yang beriisikan uraian mengenai berbagai 

meteri hasil kepustakaan yang meliputi landasan 

teori, bab ini menguraikan meteri-materi dan teori-

teori yang berhubungan dengan permasalahan. 

BAB III  METODE PENELITIAN HUKUM 

Bab ini memuat tentang metode peneliatian yang 

akan digunakan dalam penulisan thesis dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tesier. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab inidibahas analisis dan pembahasan yang 

berkaitan dengan tanggung jawab dan perlindungan 

hukum terhadap notaris atasakta yang mengandung 

cacat hukum dengan meninjau wewenang notaris. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab inimerupakan penutup yang berisi 

kesimpulansetelah melalui analisa pada bab 

sebelumnya dan saran yang diperlukan. 

 


