
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam bidang tertentu, dikenal adanya lembaga kemasyarakatan untuk 

membantu menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat 

sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan seimbang.Lembaga Notariat 

adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang timbul dari kebutuhan dalam 

pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai 

hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.
1
 

Terkait dalam hal tersebut, maka Negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan memberikan tugas kepada Notaris untuk membuat alat bukti tertulis 

yang mempunyai kekuatan otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh masyarakat.Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang di 

dalam bentuk ditentukan oleh Undang- Undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. 

Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris, yaitu Notaris diberi 

wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh Undang-Undang, 

dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya 

dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat 

pembuktian untuk suatu keperluan, naik untuk kepentingan pribadi maupun untuk 

kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.
2
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Pada dasarnya suatu akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan 

pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, 

kekuatan pembuktian material.
3
 

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan 

penting dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, baik dalam 

berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan 

sosial dan lain-lain.  

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat 

sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam berbagai 

hubungan baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta 

otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang, menjamin 

kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa. 

Dalam hal pembacaan Akta tidak dapat diwakili orang lain atau 

didelegasikan pembacaan Akta tersebut kepada pegawai kantor Notaris melainkan 

harus dilakukan oleh notaris itu sendiri. Pembacaan Akta dilakukan sebelum 

proses penandatanganan Akta, para pihak telah sepakat mengenai hal-hal yang 

telah ditentukan secara bersama.
4
Otentitas suatu akta tidaklah cukup apabila akta 

tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris) saja, namun cara membuat 

akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-

undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan 

tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah 
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dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di 

bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan
5
 

Notaris secara umum adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan 

untuk membuat Akta Autentik.
6
Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya 

adalah benar, ia adalah dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.
7
 

Sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang 

selanjutnya akan disebut UUJN.
8
 

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 

 

Undang-undang kemudian mengatur kewenangan notaris sebagai pejabat 

umum, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Undang-

Undang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa notaris berwenang membuat 

akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan 

kutipan, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 
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dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-

Undang. 

Sebelum menjalankan jabatannya notaris juga diambil sumpah oleh Negara 

sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dianut oleh notaris. 

Pengambilan sumpah tersebut dimaksudkan agar notaris taat dan patuh terhadap 

norma dan etika yang berlaku bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris 

dalam praktek kesehariannya disamping dapat dikatakan menjalankan profesi 

sekaligus juga memangku sebagai pejabat publik yang melaksanakan sebagian 

dari tugas pemerintah dalam bidang keperdataan. Agar seimbang setidak-tidaknya 

notaris harus memerankan empat fungsi, yakni : 

1.  Notaris sebagai pejabat yang membuatkan akta-akta bagi pihak yang 

datang kepadanya baik itu berupa partij acta maupun relass acta;  

2.  Notaris sebagai hakim dalam hal menentukan pembagian warisan; 

3.  Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan-

keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan akta; 

4.  Notaris sebagai pengusaha dengan segala pelayanannya berusaha 

mempertahankan klien agar operasionalisasi kantornya tetap berjalan.
9
 

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada 

pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama 

sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang 

berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 
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berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya 

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pejabat lain yang diberikan 

kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain:
10

 

1.  Consul (berdasarkan Conculair Wet); 

2.  Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh 

Menteri Kehakiman; 

3.  Notaris Pengganti; 

4.  Juru Sita pada Pengadilan Negeri; 

5.  Pegawai Kantor Catatan Sipil. 

Notaris dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum (openbaar 

ambtenaar) yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik 

dibutuhkan tanggung jawab yang besar terkait perbuatannya dalam membuat Akta 

autentik.Apabila Akta yang dibuat Notaris ternyata dibelakang hari mengandung 

sengketa, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya.Dalam hal ini perlu dipertanyakan terlebih dahulu, apakah Akta 

tersebut merupakan kesalahan notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah 

satu pihak atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang 

sebenarnya.Apabila Akta yang dibuat atau diterbitkan Notaris mengandung cacat 

hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena 

kesengajaan Notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan 

pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum.
11

 

 

                                                             
10

H. Budi Untung, Visi Global Notaris, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 43-44 
11

Habib Ajie, Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Saditama, 2008) hlm. 24 



6 
 

Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum akan 

tetapi mereka itu bukan Pejabat umum. Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, 

lebih lanjut Soegondo Notodisoerjo, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat 

akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Di 

Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak 

berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan 

sebagai “Pejabat umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil” 

(Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak 

membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat 

akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh 

undang-undang ditetapkan sebagai “Pejabat umum” dan diberi wewenang untuk 

membuat akta-akta itu.
12

 

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan harus memegang prinsip 

kehati-hatian, ketelitian dan tidak boleh lepas dari aturan yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan.Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu 

tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat dikualifikasikan 

sebagai suatu tindak pidana. Pengkualifikasian perbuatan Notaris dalam membuat 

akta sebagai tindak pidana berkaitan dengan aspek seperti:
13

 

a.  Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun , dan pukul menghadap; 

b.  Pihak yang menghadap notaris; 

c.  Tanda tangan yang menghadap; 

d.  Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; 

 

                                                             
12

 Kartini Soedjendro, Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, 
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e.  Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; 

f.  Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta akta 

dikeluarkan 

Arti penting dari profesi notaris itu sendiri disebabkan karena notaris oleh 

undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang 

mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada 

pokoknya dianggap benar. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.Akta 

yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi bukti otentik dalam 

memberi perlindungan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan 

terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum.Akta 

otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting pada 

setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian apa yang 

dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang 

berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya di pengadilan. 

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (volledig 

bewijskracht) dan Mengikat (bindende bewijskracht), yang berarti apabila alat 

bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan 

yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya 

sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en 

bindende bewijskracht), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang 

tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak 

mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim 
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sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan 

cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan
14

 

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam 

gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan 

terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan 

sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, 

maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya.  

Kewenangan notaris yang utama adalah membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik.
15

Kewenangan yang dapat dilakukan oleh notaris 

tidak serta merta membuat notaris dapat melakukan semua hal yang ingin 

dilakukan olehnya. Terdapat peraturan yang harus ditaati dan tidak hanya 

peraturan yang harus ditaati namun notaris pun diawasi oleh pengawas, yaitu 

dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Namun dalam melakukan pengawasan Menteri membentuk 

majelis pengawas yang terdiri dari:
16

 

1. Majelis Pengawas Daerah, 

2. Majelis Pengawas Wilayah, dan 

3. Majelis Pengawas Pusat. 
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16
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Subjek yang diawasi oleh pengawas diatas adalah: 

1. Notaris; 

2. Notaris Pengganti; dan 

3. Pejabat Sementara Notaris.
17

 

Notaris diawasi pula oleh satu organisasi. Ikatan Notaris Indonesia 

merupakan satu satunya organisasi notaris yang menaungi notaris-notaris di 

Indonesia sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara Pengawasan 

dilakukan agar meminimalisirkan terjadinya pelanggaran tehadap UUJN, serta 

Kode Etik Notaris..Walaupun terdapat pengawasan oleh Menteri, tetap saja 

terdapat notaris yang melakukan pelanggaran.Pelanggaran yang terjadi 

bermacam-macam, dari yang ringan hingga yang berat.Sebagai salah satu contoh 

pelanggaran adalah membuat akta palsu. Dalam Pasal 16 angka 1 UUJN  

mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak yang 

terkait dalam perbuatan hukum.  

Kode Etik Profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh 

kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota 

bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di 

mata masyarakat. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun 

secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik. Alasan dibuat tertulis 

mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak 

lain dan pencegah  kesalahpahaman dan konflik. Namun, kode etik profesi 
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mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang 

terjadi di sekitar , sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan.
18

 

Dalam memberikan memudahkan pengawasan pelaksanaan kode etik 

Notaris, dibentuklah Dewan Kehormatan. Tugas Dewan Kehormatan adalah 

melakukan pembinaan, pengawasan sebatas pelanggaran kode etik. 

Sebagai notaris, sudah menjadi kewajiban untuk tunduk terhadap ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun terkait dengan 

pelanggaran etika, selain tunduk dengan Undang-Undang, notaris juga harus 

tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris, 

yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam hal ini pelanggaran etika diawasi oleh 

dua lembaga. Satu, Dewan Kehormatan untuk internal organisasi dan satu lagi 

perpanjangan menteri yang namanya Majelis Pengawas Notaris.  Terdapat  

perbedaan kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan 

Kehormatan. Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap notaris 

meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan oleh notaris. Sementara itu, 

Dewan Kehormatan sendiri hanya melakukan pembinaan dan pengawasan sebatas 

pelanggaran etika. 

Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terlihat begitu „luas‟. 

Pasalnya, Majelis Pengawas Notaris tidak hanya berwenang melakukan 

pembinaan dan pengawasan notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang. 

Akan tetapi, Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pembinaan dan 
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 Lieke Lianadevi Tukgali, Kode Etik Profesi Hukum, bahan ajar kuliah Universitas Pelita 
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pengawasan terhadap pelanggaran etika sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan 

Kehormatan. 

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan Notaris yang dimaksud , yaitu  kewenangan 

yang tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang 

kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam 

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut 

menjadi kewenangan Notaris. 

Notaris rawan terkena jeratan hukum.Bukan hanya karena faktor internal 

yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi 

prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya.Namun juga 

dikarenakan faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan 

pada dokumen-dukumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung 

konsekuensi hukum bagi pemiliknya.
19

 

Oleh karena itu jika Notaris terbukti melakukan kesalahan-kesalahan baik 

yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam suatu 

pembuatan akta yang mengandung unsur melawan hukum maka beberapa tahap 

prosedur yang dapat dikemukakan dilapangan adalah antara lain Pemanggilan 

Notaris sebagai saksi, kemudian ditingkatkan sebagai tergugat dipengadilan 

perdata menyangkut pertanggungjawaban akta yang dibuat untuk dijadikan alat 

bukti yang sebelumnya adanya toleransi dari Majelis Pengawas 

Notaris,selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemidanaan yakni Notaris dapat 
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 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan 

Dimasa Datang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.226 
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dijadikan saksi dan tersangka dalam kasus pidana serta penyitaan bundel minuta 

yang disimpan oleh Notaris.  

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan 

tekanan dari kepentingan umum pada masyarakat.Menurut doktrin adanya suatu 

pertanggungjawaban pidana harus terpenuhinya syarat yaitu dengan melihat 

adanya perbuatan yang dapat dihukum dengan menyebutkan unsur-unsurnya 

secara tegas dan berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan 

tersebut telah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kejahatan pidana, 

dimana harus mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari pada perbuatan 

tersebut. 

Sehubungan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 

05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015 tertanggal 6 November 2015 atas 

dugaan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuaan terhadap 

Akta Perjanjian Kawin No. 15 tanggal 30 Agustus 2010, maka dengan hal tersebut  

kami  tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai pengaturan 

kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap 

notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan kewenangan 

Majelis Pengawas Notaris atas perbuatan notaris yang dikategorikan sebagai 

pelanggaran jabatan notaris. pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh 

Notaris tersebut dan akibat hukumnya  terhadap pembuatan perjanjian kawin 

tersebut, dilihat dari UUJN, Kode Etik Notaris, Hukum Pidana dan Hukum 

Perdata. Unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan akta otentik dalam hal ini 

adalah akta perjanjian kawin yang dilakukan oleh Notaris dan akibat hukumnya 

terhadap pemalsuan akta otentik tersebut. 
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Dalam prakteknya terkadang para pihak yang akan membuat suatu akta 

memberikan keterangan atau data palsu kepada notaris tersebut sehingga akta dari 

notaris tersebut terdapat unsur pemalsuan yang akan membuat minuta akta notaris 

tersebut bermasalah. Karena di dalam minuta akta notaris tersebut terdapat unsur 

pemalsuan sehingga keotentikan akta notaris tersebut menjadi suatu masalah dan 

juga minuta akta tersebut dijadikan barang bukti oleh penyidik, sehingga penyidik 

memerlukan minuta akta notaris tersebut. Namun untuk dijadikan suatu alat bukti 

dimana fotocopi minuta saja yang diperbolehkan keluar dari kantor notaris 

sedangkan minuta aslinya tetap berada di kantor notaris sesuai dengan Pasal 66 

ayat (1) huruf a Undang-Undang perubahan atas UUJN. Dimana seorang notaris 

yang telah membuat sebuah minuta akta yang terdapat keterangan palsu tersebut 

dapat diminta pertanggung jawabnya terhadap akta yang dibuatnya.
20

 Keterangan 

palsu disini dilakukan oleh para pihak yang mana menyebabkan kerugian di pihak 

notaris dan pihak lainnya. 

Keterangan palsu adalah memberikan suatu keterangan yang menyatakan 

keadaan yang lain dari pada keadaan sebenarnya dengan dikehendakinya. 

Keretangan palsu yang dimaksudkan disini seperti memberikan dokumen - 

dokumen palsu atau tanda tangan palsu pada suatu akta dan seolah -olah isi dari 

akta itu adalah benar.Sehingga akta tersebut menjadi bermasalah.Akibat dari 

keterangan palsu yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana adalah 

dengan diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 266 KUHP).
21

 

Pelanggaran notaris akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat 

kepada notaris itu sendiri. Ketika notaris dapat melanggar suatu peraturan 

                                                             
20

Putu Mas Maya Ramanti, Tis dalam pembuatan minuta yang dibuat berdasarkan 

keterangan palsu, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariaan. Hlm. 108.  Tahun 2015-2016 
21

 Ibid 
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bagaimana notaris itu dapat membuat peraturan yang dipatuhi oleh para pihak 

yang meminta dibuatkan oleh notaris tersebut. Maka perlu digalakan lagi 

pengawasan terhadap notaris terlebih mengenai pelanggaran menganai notaris 

yang membuat akta palsu. Agar tidak ada lagi notaris yang membuat akta palsu. 

Maka dari itu notaris yang terbukti membuat akta palsu haruslah diberikan sanksi 

yang tegas. Sehingga menimbulkan efek jera dan juga notaris dapat berhati-hati 

dalam menjalankan jabatannya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti bagaimana  

kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang melakukan 

pemalsuan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik 

Notaris dan bagaimana pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas 

Notaris atas perbuatan notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta. 

Jika penelitian ini tidak dilakukan maka akan bertambah banyak notaris 

yang membuat akta palsu, dan menganggap hal tersebut menjadi kebiasaan karena 

banyak yang melakukan hal tersebut. Dan dapat membuat kepercayaan 

masyarakat akan jabatan notaris itu sendiri jadi berkurang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang sebelumnya dijelaskan diatas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana  kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris 

yang melakukan pemalsuan akta berdasarkan UUJN dan Kode Etik? 

2. Bagaimana pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh  Majelis Pengawas  

Notaris atas perbuatan notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut; 

1. Untuk menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap 

Notaris yang melakukan pemalsuan akta berdasarkan UUJN dan Kode 

Etik. 

2. Untuk menganalisis pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh  Majelis 

Pengawas Notaris atas perbuatan notaris yang terbukti melakukan 

pemalsuan akta. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk : 

1. Manfaat Teoritis Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai 

informasi ilmiah) dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban notaris 

terhadap akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan keabsahan akta 

otentik jika memuat keterangan palsu. 

2.  Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I   : Pendahuluan 

  Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan. 

BAB II   : Tinjauan Pustaka 
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  Dalam Bab ini akan diuraikan meliputi hasil kajian 

pustaka berupa penelusuran literatur yang telah 

dilakukan mengenai teori dan kerangkaberpikir yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti dan 

menguraikan tinjauan pustaka mengenai pengertian 

Notaris, wewenang Notaris, kewajiban Notaris, 

larangan Notaris, Akta Notaris, Tanggung jawab 

Notaris, dan pemalsuan akta Notaris. 

 

BAB III  :  Metode Penelitian 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai 

metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian. 

 

BAB IV  :   Analisis dan Pembahasan 

  Dalam Bab ini penulis akan menguraikan meliputi 

kasus posisi dari putusan Majelis Pengawas Wilayah 

Notaris Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/ 

VIII/2015, analisis dan pembahasan terhadap pokok-

pokok permasalahan antara lain kewenangan Majelis 

Pengawas Notaris terhadap notaris yang melakukan 

pemalsuan akta serta pemberian sanksi terhadap notaris 

yang terbukti telah melakukan pemalsuan akta. 
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BAB V   :   Kesimpulan dan Saran 

  Merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari 

seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 




