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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, penegakan hukum dan perlindungan hukum 

merupakan hal yang sangat penting. Kebutuhan akan jasa Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi tidak terelakkan. Jasa Notaris maupun PPAT 

dapat bervariasi, mulai dari yang mencakup kebutuhan pribadi seperti membuat 

Akta Waris, Akta Hibah, balik nama sertifikat, pengecekan sertifikat tanah sampai 

dengan hal-hal yang mencakup dunia bisnis seperti pengurusan pendirian 

perusahaan Perseroan Terbatas, membuat akta, legalisasi dokumen, waarmerking, 

hingga pembuatan akta perjanjian1.  

Manusia memerlukan perjanjian dalam segala kepentingan dan transaksi 

yang mereka lakukan. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) 

yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa 

yang tersebut dalam persetujuan itu.2 Seiring dengan kebutuhan kontraktual di 

dalam masyarakat, kebutuhan terhadap akta otentik juga semakin meningkat karena 

dapat memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

dikemudian hari. 

Pada umumnya perjanjian dapat dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu di bawah 

tangan atau dibuat dengan akta otentik (Notaris). Perjanjian di bawah tangan adalah 

perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak atau subjek yang menjanjikannya itu 

                                                             
1 Soetardjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang. 
(Yogyakarta:Liberty,1986). Hal. 5. 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 
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sendiri. Pada Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan 

pengertian perjanjian dibawah tangan sebagai akta-akta yang ditandatangani di 

bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan 

lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Akta otentik 

adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris. 

Di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menyatakan bahwa: “Akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-

Undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di 

tempat dimana akta itu dibuatnya.” 

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta dapat dikatakan otentik, jika 

memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu: akta itu harus dibuat ‘oleh’ (door) 

atau ‘dihadapan’ (ten overstaan) seorang pejabat umum, akta itu harus ditentukan 

oleh Undang-Undang,  Pejabat Umum tersebut harus mempunyai wewenang untuk 

membuat akta itu.3 Di dalam pasal ini terdapat beberapa Pejabat Umum, misalnya, 

untuk Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang berwenang adalah Pejabat Catatan 

Sipil, untuk Akta  Perkawinan yang berwenang adalah Pejabat Pembuat Akta Nikah 

atau Pejabat Catatan Sipil, untuk jenis akta di bidang pertanahan yang berwenang 

adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat Umum yang ditunjuk oleh 

hukum di bidang hukum perdata untuk membuat Akta Otentik adalah Notaris. 

Pejabat Umum adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan 

kepentingan umum. Pejabat Umum merupakan pejabat yang diangkat oleh 

                                                             
3 GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal.42. 
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pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan yang 

berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat4. 

Hubungan antara Notaris dengan kliennya tunduk pada ketentuan umum yang 

berlaku bagi sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam buku III 

KUHPerdata tentang perikatan yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan 

berkontrak, berarti bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian dengan syarat tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban hukum       

(Pasal 1337 KUHPerdata)5. KUHPerdata mengenal adanya empat syarat yang harus 

ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut sebagai perjanjian yang sah, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 

1) Kesepakatan 

2) Kecakapan 

3) Suatu hal tertentu 

4) Suatu sebab yang halal 

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih.” Dari pasal tersebut tersirat bahwa dari suatu perjanjian 

melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak.  Demikian pula hubungan antara 

Notaris dengan kliennya, mereka saling mengikatkan diri untuk memenuhi apa 

yang menjadi hak dan kewajiban mereka yaitu berprestasi. Apabila hak dan 

kewajiban tersebut tidak terpenuhi oleh salah satu pihak maka dapat dikatakan 

                                                             
4 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 
hal. 29 
5 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata. Cet 21 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 185. 
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bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu melakukan wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum. 

Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan ada tiga macam prestasi, antara lain: 

1) Untuk memberikan sesuatu; 

2) Untuk berbuat sesuatu; 

3) Untuk tidak berbuat sesuatu.  

Pelanggaran terhadap pasal ini dinamakan wanprestasi (Ingkar Janji) yang 

terbagi menjadi: 

1) Tidak melakukan sesuatu; 

2) Terlambat melakukan sesuatu; 

3) Salah melakukan apa yang diperjanjikan. 

Gugatan dalam peradilan perdata dapat diajukan atas dasar wanprestasi yang 

mengacu pada Pasal 1234 KUHPerdata, maupun perbuatan melawan hukum         

(Onrechtmatigedaad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang 

menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

menggantu kerugian tersebut.” Hubungan antara Notaris dan klien bukanlah 

hubungan yang biasa dilakukan para pihak karena adanya kepentingan dalam 

pembuatan suatu perjanjian, melainkan karena kewajiban yang lahir dari adanya 

perintah Undang-Undang maupun atas permintaan para pihak agar perbuatan 

hukum mereka dituangkan ke dalam akta otentik. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
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Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini.” Notaris sebagai pejabat umum, 

diangkat oleh negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun 

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 yang 

terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris. 

Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang, oleh karena itu Notaris dituntut dalam 

melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin,  memiliki pengetahuan hukum yang 

luas, ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi, berperilaku professional, serta 

menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk mengabdi kepada kepentingan 

masyarakat dan Negara guna memberikan jaminan kepastian hukum.6 Sebagai 

profesi, Notaris memiliki tugas yang berat dikarenakan tugas pelayanan kepada 

masyarakat dan tanggung jawabnya secara sosial dan individual terutama kepada 

norma-norma hukum positif dan Kode Etik Notaris7.  

Jabatan Notaris didasarkan kepercayaan antara Notaris dan pihak yang 

menggunakan jasanya. Oleh karena itu, Notaris hanya dapat memberikan, 

memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan 

akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau para pihak 

yang disebut dalam akta. Kepercayaan terhadap Notaris tidak hanya dipupuk oleh 

                                                             
6 Liliana Tedjosaputra, 1995, Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu 
Indra Grafika, Yogyakarta, Hal. 86. 
7 Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etik 
(Yogyakarta: UII Press, 2009), Hal. 16 
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keahliannya saja, akan tetapi juga integritasnya, kepribadian dan sikap Notaris yang 

bersangkutan.  

Oleh karena itu, Notaris harus mempunyai unsur-unsur perilaku profesi yang 

terdiri dari8: 

1) Mempunyai integritas moral yang mantap 

2) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual) 

3) Sadar akan batas-batas kewenangannya 

4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang 

Seorang Notaris dituntut menjadi pihak yang netral atau tidak memihak salah 

satu pihak yang sedang menggunakan jasanya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

kewajiban Notaris yang ada pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi bahwa 

dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, 

tidak berpihak dan menjaga kepentingan-kepentingan pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa Notaris 

yang mengabaikan peraturan tersebut dan membuat suatu akta otentik yang 

merugikan salah satu pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya tim 

investigasi guna memecahkan permasalahan Notaris, salah satunya di wilayah DKI 

Jakarta. Keberadaan Tim Investigasi Notaris dibentuk karena banyaknya 

pengaduan masyarakat terkait permasalahan hukum yang merugikan masyarakat. 

Pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah 

atau Wilayah atau Pusat dan Pengadilan Negeri harus ditindak lanjuti. Berdasarkan 

data Notaris yang diperoleh dari masing-masing Majelis Pengawas Daerah di 

                                                             
8 Ismail Saleh, Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia, Pengarahan/Ceramah Umum 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading/Refresing Course Notaris seIndonesia 
Bandung, 1993, Hal. 19 
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wilayah DKI Jakarta pada tahun 2017 berjumlah 950 (Sembilan ratus lima puluh) 

orang. 10 (sepuluh) persennya dari jumlah Notaris tersebut mengalami 

permasalahan hukum sehingga harus dilakukan pemanggilan, pemeriksaan dan 

pemberian persetujuan terhadap Notaris tersebut9. Namun bukan berarti bahwa hal 

itu menunjukkan banyaknya Notaris yang tidak melakukan kewajibannya dengan 

benar sesuai dengan Undang-Undang.  

 Menurut Sudikno Mertokusumo, Notaris sebagai Pejabat Umum mempunyai 

wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak 

yamg membuat akta.10 Seiring dengan semakin pentingnya akta otentik sebagai 

suatu alat bukti yang kuat dan absolut, oleh karena itu kedudukan Notaris sebagai 

Pejabat Umum mempunyai peranan penting bagi masyarakat dalam setiap 

hubungan hukumnya, seperti di dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang 

perbankan, pasar modal, pertanahan, sehingga kebutuhan akan pembuktian secara 

tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan perkembangan 

tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial.  

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris, Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Akta Otentik 

yang dibuat oleh Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak 

atas suatu keadaan atau perbuatan hukum yang memuat uraian mengenai hal-hal 

yang terjadi dan peristiwa sebenarnya yang diterangkan oleh pihak yang 

menghadap kepada Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

                                                             
9 Https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/3677-kanwil-dki-bentuk-tim-
investigasi-permasalahan-notaris, diakses pada tanggal 1 November 2018. 
10 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi keempat, Yogyakarta, 
Liberty:1993, hal. 121. 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(untuk selanjutnya disebut dengan UUJN), kewenangan Notaris dalam membuat 

akta otentik dalam pelaksanaannya dapat menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait. 

Kehadiran Notaris mempunyai peranan penting dalam lalu lintas hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat 

otentik. Pasal 1870 KUHPerdata mengatur bahwa: “Suatu akta otentik memberikan 

di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari 

mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” 

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris menentukan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam          

Undang-Undang ini, sehingga, terdapat dua macam atau golongan akta Notaris, 

yaitu11: 

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 atau 

Risalah Rapat RUPS suatu perseroan terbatas, berita pencatatan undian. 

b. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (Akta Partij) 

Akta yang dibuat dihadapan (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.  

                                                             
11 Habib Adjie, Meneropong khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 
bakti, 2009) Hal. 15. 
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Dilihat dari segi tanggung jawab terhadap akta, akta relaas dan akta partij 

memiliki perbedaan. Bahwa dilihat dari segi pembuatan akta, akta relaas dibuat 

oleh Notaris sendiri berdasarkan keadaan atau kejadian apa yang Notaris saksikan 

sendiri, maka tanggung jawab terhadap isi atau keotentikan akta relaas tersebut 

penuh diemban oleh Notaris yang membuat akta relaas tersebut. Pada akta partij, 

dilihat dari segi pembuatan akta, akta dibuat dihadapan Notaris yang memuat uraian 

dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada 

Notaris. Berdasarkan hal tersebut maka Notaris dalam hal ini hanya membuat akta 

sesuai dengan keinginan para pihak atau penghadap, sehingga Notaris tidak 

bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut, Notaris hanya bertanggung jawab 

terhadap otentik akta yang dibuat tidak terhadap materi isi akta tersebut. Tanggung 

jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya akan terus hidup selama Notaris 

tersebut masih hidup. Akta Otentik, khususnya akta partij, sepanjang telah 

memenuhi syarat formalitas suatu akta akan terus mempunyai daya pembuktian 

formal sepanjang kepentingan dari para pihak dapat terjaga ataupun telah terpenuhi 

dengan semestinya. 

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris adalah sebagai berikut12: 

a. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum 

Pemegang Saham; 

b. Pendirian Yayasan; 

c. Pendirian Badan Usaha-Badan Usaha lainnya; 

d. Kuasa untuk menjual; 

e. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli; 

                                                             
12 Ibid., Hal. 91. 
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f. Keterangan Hak Waris; 

g. Wasiat; 

h. Pendirian CV termasuk perubahannya; 

i. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit; 

j. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja; 

k. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. 

Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna atau dapat dikatakan 

memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap, artinya tidak dapat disangkal 

mengenai keberadaannya karena yang membuat adalah Notaris sebagai Pejabat 

Umum dan tidak dapat disangkal mengenai isinya karena akta tersebut wajib 

dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris sebelum ditandatangan oleh para penghadap. 

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu 

akta. Pembacaan akta juga merupakan kewajiban dari Notaris sebagaimana diatur 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris. Namun, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pembacaan akta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap 

menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, 

mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan 

dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, 

saksi, dan Notaris13. 

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan 

penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Apabila suatu 

                                                             
13 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, (Jakarta, Rajawali, 1982) hal.41.  
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akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi 

bagi para pihak yang membuatnya, yaitu14: 

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 pengadilan, maka pengadilan harus 

menghormati dan mengakui isi akta otentik, kecuali ada pihak yang menyangkal 

dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal 

tersebut tidak disetujui oleh para pihak. 

 Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum 

tidak dapat terlepas dari Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang tersebut 

diatur kewenangan, kewajiban-kewajiban, dan larangan-larangan serta kode etik 

yang dijadikan pedoman Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.15 

Ketiga hal tersebut berbeda-beda, dimana kewenangan merupakan hal-hal yang 

                                                             
14 A. Kohar,Op.Cit. hal.17 
15 R. Soegondo Notodisoerjo, hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1993), hal. 5. 
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dapat dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya, kewajiban adalah hal-hal yang 

harus ditaati dan dilakukan oleh Notaris dan akan menimbulkan sanksi jika tidak 

dilakukan, sementara larangan adalah hal-hal yang tidak boleh atau harus dihindari 

oleh seorang Notaris dalam melakukan tugasnya, dan juga akan menimbulkan 

sanksi jika larangan tersebut dilakukan atau dilanggar oleh Notaris. Notaris dalam 

tugas jabatannya tunduk pada hukum yang berlaku dan terikat dengan UUJN. 

Dalam pembuatan akta Notaris, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 

38 ayat (3) huruf c UUJN menyatakan bahwa isi akta merupakan keinginan atau 

kehendak para penghadap yang dituangkan ke dalam bentuk suatu akta Notaris 

sesuai dengan susunan sebagaimana telah ditetapkan oleh UUJN tersebut, 

kemudian segala keterangan para pihak disusun dalam bentuk draft akta sebelum 

dibacakan oleh Notaris kepada para pihak agar para pihak mengetahui dengan jelas 

apakah seluruh keinginan para pihak sudah dimuat dalam bentuk akta Notaris 

tersebut atau tidak. Dalam menuangkan keinginan atau kehendak para pihak 

tersebut dan kemudian dibuatkan draft akta Notaris, dalam praktek tidak dapat 

dipungkiri akan terjadi kesalahan penulisan, yaitu kesalahan pengetikan yang 

diketahui ketika sedang dilakukan pembacaan, data yang diketik tidak sesuai 

dengan fakta atau isi akta tidak semua sesuai dengan keinginan para pihak. 

Kesalahan dalam penulisan dapat didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan 

dalam pengetikan akta Notaris, yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi 

karena kelalaian atau ketidak hati-hatian Notaris semata sehingga hal yang tertulis 
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dalam Akta Notaris tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dituangkan 

dalam akta tersebut16. 

Adanya kesalahan ketik pada minuta akta seyogyanya dapat disadari oleh 

Notaris atau penghadap sebelum akta tersebut ditandatangani, yaitu pada saat 

Notaris membacakan isi akta dihadapan penghadap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) UUJN. Namun, tidak menutup kemungkinan kesalahan ketik 

minuta akta baru diketahui setelah akta selesai ditandatangani dan Salinan akta 

sudah terlanjur dikeluarkan oleh Notaris17. 

Salah satu larangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris baik 

UUJN yang lama maupun UUJN yang baru adalah mengatur tentang bahwa isi akta 

tidak dapat dirubah tanpa persetujuan para pihak, hal tersebut tercantum dalam 

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

yang menyatakan bahwa:  

“Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, 

penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.” 

  Dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

yang menyebutkan larangan mengenai perubahan isi akta oleh Notaris. Pasal ini 

berbunyi: 

“Isi akta dilarang untuk diubah dengan: 
a. diganti; 
b. ditambah; 
c. dicoret; 
d. disisipkan; 
e. dihapus; dan/atau 
f. ditulis tindih.” 

                                                             
16 Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang 
Berimplikasi Perbuatan Pidana. (Jakarta: PT. Softmedia, 2011) Hal. 18. 
17 Ibid, hal. 21. 
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Notaris dilarang untuk melakukan perubahan isi akta. Namun, hal ini dapat 

diperbolehkan jika dilakukan sah menurut Pasal 48 ayat (2) UUJN, yang berbunyi: 

“Perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi 

tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.” Perubahan ini biasanya 

disebut renvoi, dan hal ini boleh dilakukan jika akta belum ditandatangani oleh para 

penghadap. Hal ini diperbolehkan jika para penghadap yang meminta untuk 

dilakukan perubahan karena terdapat kesalahan tulisan atau kesalahan lainnya. Para 

penghadap hadir dihadapan Notaris serta membubuhkan paraf pada sisi kiri akta 

yang telah direnvoi tersebut.  

Seorang Notaris tidak dapat membuat akta yang bertentangan dengan pasal 

tersebut, jika Notaris tersebut melanggar pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi 

baik kepada Notaris tersebut dan akibatnya terhadap akta yang dibuat Notaris 

tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut maka Notaris harus memiliki 

keahlian, ketelitian, kecermatan, itikad baik, dan memiliki tanggung jawab. 

Mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut di atas, tercantum dalam Pasal 48 

ayat (3) UUJN yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi 

pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan 

bunga kepada Notaris.” 

Saat ini sudah banyak terjadi akta yang sudah dibuat oleh Notaris sebagai alat 

bukti otentik dipersoalkan di pengadilan atau Notaris langsung dipanggil untuk 
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diminta keterangan atau menjadi saksi. Bahkan, seorang Notaris dapat digugat atau 

dituntut di muka pengadilan, dan terdapat pula Notaris yang masuk penjara. 

Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta 

yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para 

pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang 

sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau 

telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan 

kerugian pada pihak lain. 

UUJN mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. 

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan 

Notaris. Ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN tidak mengakibatkan seorang 

Notaris terlepas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya.18 

Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan penyimpangan yang memiliki 

aspek pidana, maka terhadap Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi 

pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 

selanjutnya disingkat KUHP). 

Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang 

membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya 

sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Hal ini diatur 

dalam Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris 

Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab terhadap 

                                                             
18Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004, 
(Bandung:Reifika Aditama, 2011) Hal. 25. 
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setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau 

dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” 

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun 

apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya 

menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, Notaris 

yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta 

menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau 

pihak lainnya, oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 

kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga 

kepada para pihak yang menderita kerugian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 84 

UUJN yang menyatakan bahwa:  

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf 
k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang 
mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 
dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan 
bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti 
rugi, dan Bunga kepada Notaris. 

 
 

Notaris diharapkan selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan 

Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani 

masyarakat, namun dalam realisasinya saat ini, keselarasan pelaksanaan hukum di 

lapangan masih terdapat Notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja 

maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris 

dan Kode Etik Notaris tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan 

yang berkaitan dengan hakikat pejabat umum yang menjalankan tugas dan 
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fungsinya, dengan suatu bentuk penulisan dengan judul: “ANALISIS YURIDIS 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN 

PERUBAHAN ISI AKTA.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan 

pelanggaran perubahan isi akta? 

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelanggaran perubahan isi 

akta? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui eksistensi akta yang dibuat oleh Notaris yang 

melakukan pelanggaran perubahan isi akta. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran 

perubahan isi akta. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 

referensi atau bahan bacaan kepada mahasiswa magister kenotariatan dan 
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pengetahuan bagi masyarakat luas untuk mengetahui tentang tanggung jawab 

seorang Notaris terhadap eksistensi akta yang dibuat oleh Notaris yang 

melakukan pelanggaran perubahan isi akta dan tanggung jawab notaris 

terhadap pelanggaran perubahan isi akta. 

2. Secara Praktis 

Penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangan pemikiran tentang upaya Notaris untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris sebagai Pejabat Umum 

yang melayani kepentingan umum dalam membuat akta otentik agar akta 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mempunyai nilai 

pembuktian yang sempurna, sehingga tercapai tujuan terhadap dibuatnya akta 

otentik oleh Notaris yaitu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum 

serta perlindungan hukum bagi para pihak. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

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

terdiri dari beberapa sub-sub bab. Untuk mempermudah dalam penguraian dan 

pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penyusunan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang 

alasan Penulis memilih penelitian tentang tanggung jawab Notaris 
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yang melakukan pelanggaran terhadap perubahan isi akta. 

Perumusan masalah berisi pertanyaan tentang Bagaimana eksistensi 

akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan pelanggaran 

perubahan isi akta dan Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap 

pelanggaran perubahan isi akta? Tujuan dan manfaat penelitian 

menguraikan mengenai tujuan dilakukannya penelitian serta 

manfaat penelitian secara praktis dan teoritis. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, yang secara garis besar mengenai sejarah 

profesi Notaris di Indonesia, tugas dan kewenangan Notaris, Akta 

Notaris sebagai akta otentik, persyaratan akta otentik yang dibuat 

dihadapan Notaris, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab 

Notaris. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini Penulis akan menguraian mengenai metode penelitian 

yang digunakan dalam sistematika penulisan. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan menguraikan pengolahan data dan Analisa data, serta 

pembahasan terhadap pokok permasalahan mengenai eksistensi akta 

yang dibuat oleh Notaris yang melakukan pelanggaran perubahan isi 

akta dan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran perubahan isi 

akta. 
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bagian akhir dari kegiatan penulisan yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




