
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami 

perubahan dari suatu kurun waktu ke waktu. Peranan hukum dalam mengatur 

kehidupan masyarakat telah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu 

sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial. A legal norm empowers certain individuals to create legal 

normsor to apply legal norms
1
(Norma hukum memberdayakan individu-

individutertentu untuk membuat norma-norma hukum atau menerapkan norma-

norma hukum). Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berperan untuk 

menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Peran 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. 

 

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor 

pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya 

kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini 

berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. kewenangan oleh Negara 

untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta 

otentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang 

ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, 

                                                                 
1
 Hans Kelsen, 1991, General Theory of Norms, terjemahan Michael Hartney, Oxford 

University Press, New York, (selanjutnya ditulis Hans Kelsen I) hlm. 102 

 



 

“lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang 

menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan 

yang ada dan atau terjadi diantara mereka”
2
. 

 

Undang-undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 4432). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang 

baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris 

sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih 

disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat 

seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang 

ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen 

yang kuat dalam suatu proses hukum
3
. 

 

Terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 

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

tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini diundangkan di Jakarta, pada tanggal 

15 Januari 2014. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
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G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta (selanjutnya 

ditulis G.H.S Lumban Tobing I), hlm.2. 
3
Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, 

PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm.444. 

 



Republik Indonesia Nomor 5491) selanjutnya disebut UUJN dalam penelitian ini. 

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

 

memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Pada mulanya pengaturan mengenai Notaris diatur dalam 

Peraturan Jabatan Notaris staatsblad 1860-3 (untuk selanjutnya disebut 

sebagaiPJN). Pasal 1 PJN memuat pengertian tentang Notaris yaitu sebagai 

berikut: 

 

Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan 

yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang 

berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin 

kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan 

grosse, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu 

oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat atau orang lain
4
. 

 

R. Tresna menyatakan, “pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang 

ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang 

merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta 

itu  ialah  suatu  tulisan  dengan  mana  dinyatakan  sesuatu  perbuatan  

hukum”
5
.Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian 

hukum 

kepada masyarakat pengguna jasa Notaris
6
. Akta notaris adalah akta otentik 

yangmemiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat 
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Komar Andasasmita, 1983, Notaris Selayang Pandang, Cetakan Kedua, Alumni, 

Bandung, hlm.2. 
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R. Tresna, 1993, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.142. 

 



buktitulisan yang sempurna (volledig bewijs), tidak memerlukan tambahan alat 

pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya
7
. 

 

Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 

tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang 

dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat 

umum
8
. Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan 

masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat 

bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan 

hukum dalam masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang 

pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya. 

Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “akta otentik itu adalah alat 

pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta 

sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta 

tersebut”. 

 

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti 

kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, 

selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan 

sebaliknya
9
. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian 

ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari. The word contract is used 

                                                                                                                                                                                
6
H. Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, Perancangan Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, 
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8
Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 
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indifferent senses in American Law. Sometimes it is used, as it is used in common 

speech, simply to refer to a writing containing terms on which the parties have 

agreed
10

. (Kata perjanjian digunakan dalam pengertian yang berbeda 

dalamhukum Amerika. Terkadang digunakan dalam pidato umum, hanya untuk 

merujuk pada istilah dimana pihak telah sepakat). Di Indonesia, perjanjian diatur 

dalam Pasal 1313 KUH Perdata. 

 

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang 

menghadap Notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan 

sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta 

otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara 

yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan 

secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang 

 

disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi
11

. Dalam suatu akta 

otentik memuat suatu perjanjian antara para pihak yang menghadap Notaris 

tersebut. 

 

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum apabila telah 

terpenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu 

akta dapat dikatakan batal demi hukum apabila akta tersebut tidak memenuhi 

syarat obyektif yaitu tidak adanya suatu hal tertentu dan tidak ada kausa yang 

halal dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian yang termuat dalam 

akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat mengikat para pihak  
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Suatu permasalahan muncul apabila salah satu pihak mengajukan 

keberatan dengan menggugat pihak yang lainnya. 

 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. 

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta 

otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak hanya diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang 

berkepentingan. Hal ini untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi 

kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan 

sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. 

 

Akta yang dibuat oleh (door) Notaris dalam praktik Notaris disebut akta 

relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat 

dandisaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau 

perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.  

 

Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris, dalam praktik Notaris 

disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang  

diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar 

uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris
12

. 
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Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UUJN, setiap akta terdiri atas awal akta atau 

kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Pembuatan suatu 

aktamerupakan kepentingan dari para pihak. Isi dari akta (badan akta) adalah 

keinginan dan tanggung jawab para pihak sedangkan Notaris hanya bertanggung 

jawab pada bagian kepala akta dan akhir akta. Untuk mengetahui tanggung jawab 

seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya maka harus dibuktikan terlebih 

dahulu apakah kesalahan terletak pada badan akta atau pada awal dan akhir akta. 

 

Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti 

karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara 

umum, dalam masa pensiun, seseorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak 

dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun 

dalam kaitannya dengan Notaris disini adalah seorang Notaris telah berakhir masa 

jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang. 

 

Dalam UUJN tidak mengatur tentang perubahan pada Pasal 8 ayat (1) dan 

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris tetap diatur dan berlaku Pasal 8 ayat (1) 

dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris 

berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 

(enam puluh tujuh) tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akta otentik 

tersebut baru memiliki sifat batal demi hukum setelah berakhirnya masa jabatan 

Notaris. 



 

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris diubah sehingga yang berlaku adalah yang diatur dalam UUJN. 

Pasal 65 UUJN berbunyi sebagai berikut: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat 

Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol 

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanProtokol 

Notaris”.  

 

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab 

terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan 

kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap 

bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris 

tersebut telah berakhir. 

  

Pasal 65 UUJN merupakan norma kabur. Dalam pasal ini dijelaskan 

tentang tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta pada saat berakhir masa 

jabatannya, namun pasal ini tidak menyebutkan secara jelas batas waktu tanggung 

jawab Notaris dan bentuk tanggung jawab Notaris tersebut apabila akta yang 

dibuatnya batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Berdasarkan 

pemaparan tersebut maka timbul pertanyaan yaitu bagaimanakah tanggung jawab 

seorang Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya pada saat akta otentik 

tersebut dinyatakan batal demi hukum setelah berakhirnya masa jabatan Notaris. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis berkeinginan 

untuk mengangkat suatu penelitian. Penelitian tersebut berjudul “Tanggung Jawab 



Notaris  terhadap  Akta  Otentik  yang  Berakibat  Batal  Demi  Hukum  pada  saat 

Berakhir Masa Jabatannya” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok-pokok permasalahan 

yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris 

berakibat batal demi hukum? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang 

berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Bertolak dari rumusan tersebut di atas, maka dikemukakan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Mengetahui dan menganalisis penyebab akta otentik yang dibuat 

dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum. 

2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta 

otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa 

jabatannya. 

 

1.4. Metode Penelitian 

 

Penelitian atau research memiliki makna “pencarian”, yaitu pencarian 

jawaban mengenai suatu masalah. Selanjutnya apa yang disebut metode penelitian 

itu pada asasnya adalah merupakan metode atau cara yang harus ditempuh agar 

orang bisa menemukan jawaban yang dianggap benar (dalam arti true, bukan atau 



tidak selalu dalam arti right), guna menjawab suatu masalah tertentu. Oleh karena 

itu, suatu metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawaban dari suatu 

problema tentang hukum.
13

 

 Dalam melakukan penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penelitian. 

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui 

proses penelitian tersebut diadakan analisa dari konstruksi terhadap data yang 

telah dikumpulkan dan diolah.
14

 

 

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, 

yaitu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang 

berhubungan dengan masalah hukum.
15

 

 

Tipologi penelitian yang digunakan dari sifatnya adalah deskriptif analitis, 

yaitu dengan menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut 

untuk memperoleh kesimpulan akhir. 

 

Penelitian ini memerlukan adanya data-data penunjang kebenaran 

penelitian. Data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara studi kepustakaan yang 

digolongkan dalam tiga bahan hukum, yaitu: 
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a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan sebagai 

landasan hukum yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-

Undang No. 30 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku acuan dan dokumen-

dokumen resmi, baik berupa dokumen cetak maupun digital yang 

diperoleh dari media internet. 

c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  serta Ensiklopedia untuk memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

 

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis mengambil acuan dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, internet, serta sumber-sumber lainnya yang ada 

kaitannya dengan penulisan ini.Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

adalah secara kualitatif. 

 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode 

deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari 

pernyataan yang bersifat umum, yaitu dengan menganalisis secara umum dari 

aspek peraturan perundang-undangan yang terkait. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan tesis ini akan diuraikan dalam 5 (lima) bab, masing- 

masing memuat hal berikut : 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Menguraikan secara lengkap tentang latar belakang 

permasalahan, perumusan dari pokok permasalahan, tujuan 



penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II :    LANDASAN TEORI 

Menguraikan tentang pengertian serta kerangka hukum yang 

melingkupi tugas dan wewenang Notaris, tinjauan umum dari 

Akta yang dibuat oleh Notaris, serta tanggung jawab Notaris 

terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada 

saat berakhir masa jabatannya. 

 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang gambaran umum mengenai jenis 

penelitian, Pendekatan dalam Penelitian, serta  prosedur 

memperoleh bahan penelitian, seperti Bahan Hukum Primer, 

Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier 

 

 

 

BAB IV :    HASIL PENELITIAN & ANALISIS 

Memuat tentang analisis terhadap hasil-hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, yaitu mengenaipenyebab akta otentik 

yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan 

juga tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang 

berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa 

jabatannya 

 

BAB V :     PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan 

yang diajukan pada Bab I, serta saran-saran penulis setelah 

mengkaji data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.




