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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum 

yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan 

kebenaran dan keadilan. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara 

hukum adalah menjamin adanya suatu legalitas, ketertiban dan perlindungan 

hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, maka dalam melakukan 

suatu perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya alat 

bukti yang menentukan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek 

hukum dalam masyarakat sehingga Indonesia dapat menjadi hukum 

seutuhnya.
1
 

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 masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam hukum pembuktian dapat dilihat dengan adanya akta 

autentik. 

                                                           
1
 Alexander Allan Priambodo, “Analisa Yuridis mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris 
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Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa 

suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

dibuat.
2
 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka akta autentik adalah suatu 

akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang telah diberikan wewenang 

khusus oleh pihak yang berwenang menurut ketentuan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan kepentingan dan kehendak dari para pihak yang berkepentingan.  

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta autentik adalah surat yang diberi 

tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 

perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. 

Berdasarkan definisi tersebut, syarat agar akta menjadi akta autentik adalah:
3
 

1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam 

hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi 

ketentuan undang-undang, khusunya Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris. 

2. Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum 

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

tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang 

dibuat ”oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, 

                                                           
2
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh 

Subekti dan R. Tijtrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014) Pasal 1868. 
3
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pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes 

wesel, dan lain-lain). 

3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud 

itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) dalam hal ini 

khususnya menyangkut :  

a)   Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; 

b)   Hari dan tanggal pembuatan akta; dan 

c)   Tempat akta dibuat. 

Akta autentik adalah alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum 

yang sempurna, hal ini dikarenakan di dalam akta autentik tersebut di 

dalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-

persangkaan, pengakuan dan sumpah.
4
 

Melalui akta autentik dapat dituangkan secara jelas hak, kewajiban, dan 

jaminan kepastian hukum para pihak yang diharapkan dapat menghindari 

terjadinya sengketa. Meskipun menurut praktik hubungan hukum tetap saja 

terjadi peluang sengketa, akan tetapi dengan adanya akta autentik sebagai alat 

bukti tertulis yang terkuat dan sempurna, maka proses penyelesaian sengketa 

secara yuridis akan dapat diselesaikan dengan suatu kepastian hukum. 

Arti kata autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat 

pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak 

dapat dibuktikan pembuktian sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

                                                           
4
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Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik harus dibuat oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk membuat 

akta autentik ada pada Notaris sebagai pejabat umum, kecuali tidak ditugaskan 

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Ini 

terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut 

UUJN) yang memberikan defenisi notaris yaitu pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta salah satunya akta autentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UUJN. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UUJN menyatakan bahwa:  

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta  dan 

memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 

 

Pasal 1 UUJN memberikan defenisi Notaris yaitu pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-

Undang lainnya. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris wajib memahami dan 

mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal 

ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan 

jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum, untuk itulah seorang 

notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya. 

Dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni 

terkait dengan pembuatan akta. Pembuatan akta ada yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan 
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perlindungan hukum. Selain akta yang  dibuat dhadapan Notaris, bukan saja 

karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena 

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan  hak dan 

kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi 

pihak yang berkepentigan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.
5
 

Walaupun akta autentik secara formal hanya memuat kebenaran tentang 

segala sesuatu yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun, Notaris 

mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa-apa yang termuat dalam Akta 

Notaris dan sungguh-sungguh telah dimengerti serta sesuai dengan kehendak 

para pihak, dengan cara membacakannya sehingga isi dari akta tersebut 

menjadi jelas. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas 

untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan 

ditandatanganinya.  

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna memuat aspek lahiriah, formal dan    materil sebagai wujud 

kesempurnaan dari akta Notaris. Kesempurnaan   kekuatan pembuktian akta 

autentik tidak bisa di ganggu gugat, selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui  keputusan  pengadilan  yang  

berkekuatan  hukum tetap. 

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk 

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. 

Sebab akta autentik yang  dibuat  oleh Notaris memiliki  kekuatan  hukum  

                                                           
5
 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  

Etik, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 15 
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sebagai  alat  bukti  yang sempurna.
6
 Kedudukan Notaris sebagai seorang 

pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara 

secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang 

dipercayainya.
7
 

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris 

harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Perilaku profesionalisme 

harus dimiliki oleh setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya, dimana yang 

dimaksud dengan profesionalisme adalah bahwa Notaris harus mempunyai 

keahlian yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dan 

dalam pelaksanaan tugasnya selalu dilandasi dengan pertimbangan moral yang 

diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun dan 

agama yang berlaku juga harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atau pihak 

ketiga maupun pihak-pihak yang terikat dalam akta yang dibuat oleh Notaris, 

tetapi juga pada dirinya sendiri, serta tidak boleh semata-mata didorong oleh 

pertimbangan uang dalam arti ia harus bersifat sosial dan tidak bersikap 

diskriminatif dengan membedakan antara orang yang mampu dan yang tidak 

mampu. Untuk itu ia harus memegang teguh etik profesi dalam pelaksanaan 

tugas profesi yang baik, karena dalam kode etik profesi ditentukan segala 

perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. 

Selain hal tersebut diatas, Notaris harus bersikap profesional dalam 

menjalankan jabatannya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan 

kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas 

                                                           
6
 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia 

Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 3. 
7
 http://www.negarahukum.com/hukum/tugas-dan-kewenangan-notaris.html diakses 

pada tanggal 4 September 2018 
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jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan 

kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas 

jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal 

tersebut, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas 

jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat 

dipisahkan.
8
 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris kemudian 

mengatur mengenai pengangkatan Notaris, yaitu Notaris diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri.
9
 Mengenai sumpah jabatan Notaris, UUJN 

mengatur bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan 

sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk. Setelah kemudian mengucapkan sumpah atau janji tersebut, Notaris 

harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945, UUJN, Kode Etik, serta peraturan perundang-undangan 

lainnya. Sumpah atau janji yang diucapkan tersebut bukan hanya sekedar 

ucapan belaka. Namun, sumpah atau janji tersebut harus benar-benar 

dijalankan oleh Notaris, karena telah dilakukan menurut agama. Seorang 

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya, selain melanggar 

                                                           
8
 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 35. 
9
 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 Jo UU 

No.30 Tahun 2004, Pasal 2 
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Undang-Undang dan sumpahnya juga merusak martabat Notaris dan 

kepercayaan masyarakat pada jabatan Notaris.
10

 

Notaris memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif, 

artinya Notaris melakukan sebagian dari kekuasaan eksekutif.
11

 Sehingga 

Notaris dapat bertindak netral dan independen.
12

 

Eksistensi Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara untuk 

menciptakan   kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. 

Mengingat  dalam  wilayah  hukum  privat/perdata,  negara  menempatkan 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta 

autentik untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.  

Kebutuhan   hukum   dalam   masyarakat   dapat   dilihat   dengan   

semakin banyaknya  bentuk  perjanjian  yang  dituangkan  dalam  suatu  akta 

Notaris,  dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang
13

 Notaris sebagai  pejabat  umum  (openbaar  

ambtenaar)  yang  berwenang membuat   akta   autentik   dapat   dibebani   

tanggung   jawab   atas   perbuatannya sehubungan  dengan  pekerjaannya  

dalam  membuat  akta  tersebut.  Ruang  lingkup pertanggung jawaban Notaris 

meliputi   kebenaran   materiil   atas   akta   yang dibuatnya.   Mengenai   

                                                           
10

 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cet. 1, (Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 262 
11

 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 

37 
12

 Ravina Arabella Sabnani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hukum Yang 

Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Dalam Melaksanakan Tugas dan 

Jabatannya.” Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 

(Depok,2010), hlm.11 
13

 Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktek Notaris, Pustaka 

Yustisia, Yogyakarta, 2011,  hlm 9. 
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tanggung   jawab Notaris selaku   pejabat   umum   yang berhubungan dengan 

kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin yakni :
14

 

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran   materiil 

terhadap akta yang dibuatnya; 

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil 

dalam akta yang dibuatnya; 

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 

terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

berdasarkan kode etik Notaris. 

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menerangkan bahwa dalam menjalankan 

jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak 

berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum.
15

 Disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berprilaku dan 

bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Jabatan yang diemban 

notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang 

dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  

Notaris harus selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta 

keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris 

maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu 

                                                           
14

 Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and 

Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 21. 
15

 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a 



10 

 

proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi 

khususnya beberapa tahun terakhir. 

Sifat dari jabatan Notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari 

jabatan itu mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika 

hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan 

kepercayaan (vetrouwensambt) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia 

untuk mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula 

membawa tanggung jawab yang berat baginya.
16

 

Nilai kejujuran, kemandirian, dan sikap netral merupakan sikap yang 

harus selalu dijalankan oleh seorang Notaris. Seorang Notaris tidak boleh 

memihak pada salah satu penghadap yang datang kepadanya yang kemudian 

menyebabkan akta tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Oleh 

karena itu, dibuatlah suatu badan yang secara khusus dibentuk untuk 

mengawasi segala tugas dan jabatan seorang Notaris dalam pelaksanaan tugas 

dan jabatannya. Salah satu badan pengawasan terhadap Notaris dalam hal 

berkaitan dengan UUJN ialah Majelis Pengawas Notaris. Ketentuan tentang 

pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas 

Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping 

departemen yang tugas dan tangung jawabnya di bidang kenotariatan serta 

Organisasi Notaris, dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau 

kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan 

hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. 

                                                           
16

 Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, hlm. 302 
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Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan 

terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak 

menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku, fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala 

hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah 

ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi 

terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang 

membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk 

mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam 

melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan 

seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan 

aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris
17

 

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN terdapat 

sarana berupa kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi 

perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Fungsi Notaris di dalam dan 

diluar pembuatan Akta Autentik untuk pertama kalinya diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris secara 

komprehensif. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris 

yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan 

melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan 
                                                           

17
 Habib Adjie, 2011, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, 

Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15 
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tangung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. 

Dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi 

masyarakat pengguna jasa Notaris. 

Sebagai seorang manusia, tentunya Notaris juga tidak akan luput dari 

kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai Notaris yang 

bahkan memangku jabatan terhormat dan kepercayaan pun tentunya tidak 

selalu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Pada faktanya 

terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris 

dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-

penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-

penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat 

pengguna jasa Notaris.  

Kesalahan yang sering terjadi pada notaris sering kali juga disebabkan 

oleh keteledoran notaris itu sendiri baik secara sengaja atau tidak sengaja 

terkait penyimpangan kewenangan Notaris terhadap kepentingan klien. Salah 

satunya adalah kasus yang menjerat seorang Notaris HS yang mempunyai 

wilayah kerja di Kota Administrasi Jakarta Barat. Kasus ini berawal dari 

Notaris HS yang membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Cianjur Jawa 

Barat, yang pada isinya terdapat perubahan isi mengenai nilai harga 

pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (untuk selanjutnya disebut PPJB) 

yang hanya diketahui oleh beberapa pihak penghadap kecuali TB yang 

merupakan salah satu pihak penghadap, yang kemudian diketahui oleh TB. 

Para pihak pembeli dalam akta tersebut adalah tiga orang saudara kandung 
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yaitu IB, TB, dan PB. TB salah seorang dari tiga bersaudara dan juga selaku 

salah satu penghadap berniat untuk membeli rumah seluas kurang lebih 331 

meter persegi sehingga TB, IB, dan PB menemui Notaris HS agar dibuatkan 

Akta Jual Beli. Namun karena sertipikat atas tanah tersebut sedang dalam 

proses balik nama oleh pihak penjual (pemilik lahan) maka atas kesepakatan 

pemilik lahan dan calon pembeli sepakat untuk membuat PPJB. Setelah adanya 

persetujuan dari kedua belah pihak, maka Notaris HS membuat PPJB senilai 

Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dari kesepakatan harga 

tersebut diatas, TB membayar Notaris HS senilai Rp. 110.000.000,- (seratus 

sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pengurusan Sertipikat Atas 

Tanah yang dibeli. Sisanya lagi sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat 

puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh TB setelah Pengurusan Sertipikat Atas 

Tanah keatas nama pihak pertama tersebut selesai dilaksanakan.  

Setelah TB melakukan pelunasan, terjadi perbedaan nilai harga 

pengurusan PPJB yang semula senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima 

puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh 

juta rupiah). Akibat hal ini TB merasa keberatan atas perubahan nilai dalam 

akta tersebut dikarenakan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari 

Notaris HS mengenai perubahan nilai tersebut. Menurut keterangan Notaris HS 

perubahan atas nilai tersebut hanya diketahui oleh beberapa pihak penghadap 

yaitu IB selaku kakak dari TB, dan PB. Alasan yang diberikan oleh Notaris HS 

mengenai perubahan atas nilai pengurusan akta adalah  karena atas permintaan 

IB kakak TB serta nilai pada PPJB masih ditulis menggunakan pensil. 

Perubahan yang terjadi dalam akta PPJB tersebut sangat merugikan TB karena 
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akibat hal itu TB hanya menguasai tanah dan bangunan secara fisik, tetapi 

secara yuridis surat-surat tanah tersebut tidak dikuasainya, melainkan IB kakak 

TB yang menguasai surat tanah tersebut. Pada tanggal 22 Juli 2010 TB selaku 

pihak yang dirugikan kemudian melaporkan perbuatan Notaris HS ke Majelis 

Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta. Notaris HS pun dianggap 

telah bersikap berpihak kepada salah satu pihak. Perbuatan Notaris HS juga 

telah melanggar UUJN dan melampaui wewenangnya sebagai pejabat umum. 

Akan tetapi dalam putusan yang di keluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah 

pada tanggal 13 Juni 2012, Notaris HS hanya di jatuhkan sanksi berupa 

Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN 

mengenai Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN. Mengenai perubahan 

atas isi PPJB yang dilakukan oleh Notaris H tidak mendapat sanksi apa-apa 

oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Padahal dalam Pasal 48 UUJN 

menyatakan bahwa: 

1. Isi akta dilarang untuk diubah dengan : 

a. Diganti; 

b. Ditambah; 

c. Dicoret; 

d. Disisipkan; 

e. Dihapus; dan/atau 

f. Ditulis tindih, 

2. Perubahan atas isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan 
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tersebut di paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, 

saksi, dan Notaris. 

3. 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.
18

 

Sehingga menurut hemat Penulis dari putusan ini terdapat adanya 

ketidakpastian hukum yang akan membuat kerugian pada masyarakat serta 

semakin banyak ditemukan kelalaian Notaris dalam perubahan atas isi akta 

yang dibuatnya. 

Berdasarkan penjelasan singkat Penulis menyangkut kasus tersebut 

diatas, Penulis hendak mengamati peranan Majelis Pengawas Notaris di tingkat 

Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris karena Majelis Pengawas 

Wilayah mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan 

pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa 

kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku karena Notaris HS telah melanggar dengan merubah isi akta 

dimana menyangkut harga obyek jual beli tanpa persetujuan kedua belah pihak. 

Untuk memperjelas hal tersebut diatas, maka Penulis memilih topik penelitian 

yang telah dijelaskan diatas sebagai bahan dalam pembuatan tesis.  Adapun 

judul yang digunakan untuk tesis ini adalah “Peran Majelis Pengawas Wilayah 

Notaris Dalam Perubahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Notaris 

                                                           
18

 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 48 
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(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Tanggal 20 Juli 2012  

Nomor 02/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/VII/2012)” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam 

melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris 

berkaitan dengan penggantian isi akta oleh Notaris tanpa persetujuan 

kedua belah pihak? 

2. Bagaimana pelaksanaan Sanksi bagi Notaris yang melakukan 

perubahan isi PPJB tanpa sepengetahuan salah satu pihak 

sebagaimana diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

Tanggal 20 Juli 2012  Nomor 02/Pts/Mj.PWN Prov DKI 

Jakarta/VII/2012? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut 

mengenai peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap 

perubahan PPJB oleh Notaris tanpa sepengetahuan salah satu pihak 
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berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan Majelis Pengawas 

Wilayah Notaris guna sebagai tambahan pengetahuan serta wawasan 

baik bagi Notaris, calon Notaris, serta masyarakat umum. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis sejauh mana peran Majelis Pengawas Wilayah 

terhadap perubahan isi PPJB yang dilakukan oleh Notaris tanpa 

sepengetahuan salah satu pihak, 

b. Menganalisis sanksi apa yang sebaiknya diberikan kepada Notaris 

yang melanggar UUJN mengenai perubahan isi PPJB tanpa 

sepengetahuan salah satu pihak. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka kegunaan yang 

dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan 

kegunaan berupa wawasan kepada masyarakat pada umumnya dan 

kepada Notaris dan calon Notaris pada khususnya, terkait peran 

Majelis Pengawas Wilayah Notaris atas perubahan isi dalam PPJB 

yang dilakukan Notaris. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

praktis bagi pihak terkait, yaitu : 
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a. Notaris, khususnya terkait sanksi yang akan diberikan oleh 

Majelis Pengawas Wilayah dalam perubahan isi PPJB yang 

dilakukan Notaris secara sepihak. 

b. Calon Notaris, khususnya sebagai sumber pengetahuan atas kasus 

yang dapat menjerat profesi Notaris dan pelajaran mengenai 

larangan yang harus dihindari kemudian hari, yaitu untuk 

senantiasa menaati aturan dalam perubahan isi PPJB dengan 

pemberitahuan terlebih dahulu ke seluruh para pihak 

c. Para pihak dalam akta, sebagai pengetahuan dasar mengenai 

perubahan isi akta berdasarkan seluruh kesepakatan para pihak, 

demikian agar hak dan kewajiban para pihak terpenuhi dengan 

seimbang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Judul tesis ini adalah “Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap 

Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris tanpa sepengetahuan 

salah satu pihak (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

Tanggal 20 Juli 2012  Nomor 02/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/VII/2012)”. 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini terbagi atas empat bab, 

dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang berkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. 

Sistematika penulisan dari keempat bab tersebut adalah sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam Bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa 

penelusuran bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan 

perundang-undangan, literatur-literatur, karya ilmiah, hasil 

penelitian, buku-buku ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum 

lain yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini 

dalam hal peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap 

perubahan isi PPJB yang dilakukan Notaris tanpa sepengetahuan 

salah satu pihak. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang 

akan digunakan dalam sistematika penulisan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Dalam Bab ini penulis akan menguraikan meliputi kasus posisi 

dari putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 

02/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/VII/2012, analisis dan 

pembahasan terhadap rumusan masalah antara lain peran Majelis 

Pengawas Wilayah Notaris terhadap perubahan isi akta yang di 

lakukan Notaris tanpa sepengetahuan salah satu pihak. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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  Merupakan Bab terakhir dalam penulisan ini sekaligus sebagai 

penutup dari seluruh Bab yang ada, yang terdiri dari Kesimpulan 

dan Saran dari penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




