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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini jelas dinyatakan 

dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan di dalam 

penjelasan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (UUJN). 

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan atau tindakan hukum 

diperlukan alat bukti yang kuat.  

Notaris adalah salah satu Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Negara untuk 

menjalankan sebagian wewenang negara yaitu membuat alat bukti otentik bagi para 

pihak yang berkepentingan. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus 

mentaati asas dan kode etik jabatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku yaitu Undang-Undang No 30 tahun 2004. Peraturan Undang-Undang 

No 30 tahun 2004 ini merupakan upaya dari pembentuk undang – undang untuk 

melakukan reformasi hukum termasuk dalam dunia kenotariatan dengan mengganti 

Peraturan Kolonial Belanda yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan 

dan tidak mengikuti perkembangan dan tuntutan hukum dalam masyarakat. UU No 

30 tahun 2004 ini kemudian diperbaharui dengan UU No 2 tahun 2014 yang telah 

disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014.  
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Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena 

Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan 

pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban 

untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris 

dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar 

menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik.  

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang 

teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat 

profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya 

moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada 

padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat 

umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak 

merusak citra Notaris itu sendiri. 

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, hukum merupakan salah satu  

alat yang berperan untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. 

Peran ini terus berkembang dari waktu kewaktu mengikuti  perkembangan 

masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang 

bersifat dinamis yang sudah pasti memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum yang harus berdasar pada kebenaran dan keadilan. Didalam menjalani 

kehidupan dalam masyarakat, sudah pasti setiap manusia memerlukan kepastian 
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hukum salah satunya antara lain pada sektor pelayanan jasa publik. Pada saat ini 

sektor pelayanan jasa semakin hari semakin berkembang seiring meningkatnya 

kebutuhan masyarakat itu sendiri akan adanya suatu pelayanan jasa. Masyarakat 

semakin mengerti segala sesuatu perbuatan memerlukan kepastian hukum dengan 

demikian hal ini berdampak pula pada peningkatan akan kebutuhan pelayanan jasa 

Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi 

sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata 

khususnya pembuatan akta otentik. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) “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.”
1
 Akta otentik ini pada akhirnya menjadi suatu bukti yang kuat dan sah 

apabila suatu saat terjadi perselisihan antar para pihak.  

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada 

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

Oleh karena itu, posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam ranah pencegahan 

terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti 

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5491 

2
 G.H.S Lumban Tobing, 1999, (Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm 2). 
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yang paling sempurna di pengadilan, apa yang terjadi jika alat bukti yang paling 

sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan
3
. Akta merupakan alat bukti tertulis 

mengenai suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan seseorang. Akta 

terbagi atas dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik 

adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris 

atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran 

formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris. 

Diberlakukannya UUJN dan UU perubahan atas UUJN diharapkan bahwa 

akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum. Undang-undang perubahan atas UUJN telah 

menetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu 

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 otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) UU perubahan atas UUJN 

menyatakan Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 

                                                           
3
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia,  (Jati Diri Notaris Indonesia, PT Gramedia Pustaka, 

Jakarta,2008, hal. 7.) 
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membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat 

kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana 

ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan 

kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan 

pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Dari beberapa kewenangan tersebut jasa 

seorang Notaris kebanyakan dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembuatan akta 

otentik. 

Sebagai pejabat umum, untuk diangkat menjadi seorang Notaris terdapat 

persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 UUJN, yakni:  

a. Warga Negara Indonesia;  

b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;  

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;  

d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter dan psikiater  

e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;  

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris 

dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas 

prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua, 

yang dimaksud dengan prakarsa sendiri adalah bahwa calon Notaris dapat memilih 

sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari 

Organisasi Notaris;  
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g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang 

memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan 

jabatan Notaris, dan;  

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad atau tidak sedang 

memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan 

jabatan Notaris.  

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum tidak harus 

tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris serta ketentuan yang ada dalam Kode Etik Notaris. Didalalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru tersebut telah  mengatur aturan yang dapat 

dijadikan pedoman oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat 

umum dan termuat juga larangan–larangan yang telah ditetapkan bagi Notaris dalam 

menjalankan tugas dan wewenanngnya. Salah satu larangan didalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris adalah Notaris tidak diperkenankan untuk membuat suatu akta yang 

dapat menguntungkan salah satu pihak. Hal tersebut diatur didalam pasal 52 Undang-

Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
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Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris menyatakan:  

(1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau 

orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena 

perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai 

dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam 

suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang 

tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam 

penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan 

Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat 

yang risalahnya dibuat oleh Notaris.  

(3)  Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat 

akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan 

apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban 

Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga 

kepada yang bersangkutan. 

Dalam kehidupan sehari-hari jika Notaris membuat akta bagi keperluan 

dirinya sendiri atau keluarga dekatnya dapat memberikan peluang yang besar 

tehadapnya untuk membuat akta secara memihak. Dalam hal ini Notaris dapat 

membuat akta yang dianngap lebih menguntungkan kebutuhan dirinya sendiri atau 
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keluarga dekatnya. Hal ini dianggap tidak adil karena menguntungkan salah satu 

pihak dan dapat merugikan pihak lainnya.  

Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) berwenang membuat 

akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani 

tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Dalam praktik 

banyak ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak 

ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta 

melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau 

memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.
4
 Dalam hal ini Notaris secara 

sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk 

membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau 

penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di 

Pengadilan.  

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan 

guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakekatnya memuat 

kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat 

umum (Notaris). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk 

memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai 

dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta 

                                                           
4
Habib Adjie, (Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2004,hal. 24.) 
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tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan 

dalam akta Notaris. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan 

dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau 

tidak dihadapan Pejabat Umum (Notaris) berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata. 

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga 

sekarang dirasakan masih disegani. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya 

(konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 

hukum
5
.Menurut Pasal 1868 KUH Perdata pada dasarnya menyatakan bahwa :“Suatu 

akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- 

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

di tempat di mana akta dibuatnya.” Akta tersebut dibuat dalam bentuk menurut 

ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan pejabat 

umum tersebut berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.  

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat 

jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata 

maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata 

maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan 

                                                           
5
 Tao Thong Kie, (Studi Notaris dan Serba-serbi Praktek Notaris, Cet. 2, PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, Jakarta,2011, hal. 444.) 
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Notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan 

dengan akta yang dibuat oleh Notaris.  

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk 

menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk 

menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu 

perbuatan. Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat 

hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa 

dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan 

perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, 

pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan 

pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari 

akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses 

pembuatan akta otentik.  

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau pidana 

yang dilakukan oleh seorang Notaris harus dipenuhi syarat, yaitu harus ada perbuatan 

Notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh 

undang-undang. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus 

ada kesalahan dari Notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian 

pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan 

melawan hukum. Pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang 

dilakukan Notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.  
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Istilah perbuatan melawan hukum itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas 

dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya 

mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi 

juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan 

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-

undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan 

memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan Melawan Hukum 

(onrechtmatige daad) dalam konteks Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-

Undang, yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

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

mengganti kerugian tersebut”.  

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan suatu 

pengertian mengenai suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang atau yang dibuat di hadapan Pejabat Umum 

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat. Menurut Kitab Undang -Undang 

Hukum Perdata menyatakan bahwa akta dapat dibuat di bawah tangan juga, oleh dan 

di hadapan pejabat yang berwenang.  

Menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum 

Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada 

perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat 

privat. Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, 
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ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan 

individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum dalam sifat Hukum Perdata 

maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja
6
.  

Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau 

perbuatan yang melawan hukum. Seorang Notaris tetap seorang manusia biasa yang 

tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu 

dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang Hukum Perdata maupun Hukum 

Pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Dalam menjalankan 

tugas jabatannya tidak dapat dipungkuri lagi, saat ini cukup banyak perkara-perkara 

pidana yang terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak professional dan 

memihak salah satu pihak pada aktaakta yang dibuatnya. Akibat dari semua ini ada 

beberapa Notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dipidana. 

Akta otentik ini pada akhirnya menjadi suatu bukti yang kuat dan sah apabila 

suatu saat terjadi perselisihan antar para pihak. Notaris disebut sebagai pejabat umum 

karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Oleh karena 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat 

kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. 

Menurut Soebekti, yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata 

dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus 

selalu ditandatangani
7
. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dinamakan akta adalah 

                                                           
6
 Munir Fuady,( Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, (selanjunya disingkat Munir Fuady I), 2005, hal. 22.) 

7
 R. Subekti, (Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Cet. XXVIII, Jakarta,2008,  hal 178.) 
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surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peritiwa yang menjadi dasar 

dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian
8
. 

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak 

dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat 

menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu 

kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus 

mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
9
. 

 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.
10

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 dihadapan Notaris tersebut.Dalam realita kehidupan sehari-hari akta di 

bawah tangan sering menjadi pilihan untuk melegalisasi setiap perbuatan hukum 

khususnya dalam perjanjian karena pihak-pihak yang membuat akta dibawah tangan 

enggan menghadap kepada Notaris. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah 

                                                           
8
 Sudikno Mertokusumo, (Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke 6, Liberty, Yogyakarta1998 , 

hal. 142.) 

9
 Abdul Ghofur Anshori, (Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, 

Yogyakarta, 1998,  hal. 46.) 

10
 Teguh Samudera, (Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Edisi Pertama, PT. Alumni, 

Bandung,  1998, hlm.49.) 

11
 Wawan Tunggal Alam, (Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Milenia 

Populer), Jakarta,1998,  hlm.85.) 
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perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku 

tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan 

kekuatan pembuktiannya hanya berlaku  antara para pihak tersebut apabila para pihak 

tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda 

tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya dapat saja salah satu pihak  

menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut.  

Lain halnya dengan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna, artinya dapat dijadikan alat bukti otentik di pengadilan.  

 Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas 
12

 :  

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau 

“akta pejabat“ (ambtelijke akten) ;  

2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan “akta 

partij” (partij akten) 

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 

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

Jabatan Notaris tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum 

adalah dengan kata lain dapat diartikan Notaris tersebut dapat membuat berbagai 

macam akta sesuai permintaan para penghadap, sepanjang permintaan tersebut tidak 

melanggar Undang-Undang.  

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum harus tunduk 

pada ketentuan-ketentuan yang ada yaitu Undang-Undang No 30 Tahun 2004 
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 Sudikno Mertokusumo,  (Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketiga, Liberty, 

Yogyakarta,1998,  hal 118) 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Jabatan Notaris serta ketentuan yang ada dalam Kode Etik Notaris. 

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru tersebut telah  mengatur aturan 

yang dapat dijadikan pedoman oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai 

Pejabat Umum dan selain itu dimuat juga larangan–larangan yang telah ditetapkan 

bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  

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. 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. Perjanjian yang termuat dalam akta tersebut 

dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat mengikat para pihak. Suatu permasalahan 

muncul apabila salah satu pihak mengajukan keberatan dengan menggugat pihak 

yang lainnya.  
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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 akta 

merupakan 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 
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sehingga yang berlaku adalah yang diatur dalam UUJN. Pasal 65 UUJN berbunyi 

sebagai berikut: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris 

bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah 

diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Dalam 

pasal tersebut disebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang 

dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan 

Protokol Notaris. 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.  

Kode etik ini mengatur segala perbuatan dan perilaku Notaris baik pada saat 

melaksanakan tugas jabatannya maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan 

karena sifatnya yang berada di bawah payung hukum, ketentuan dalam kode etik 

Notaris ini harus dipatuhi oleh seluruh Notaris yang berada di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam kode etik tersebut memuat kewajiban Notaris, hak Notaris, larangan 

Notaris dan pengecualiannya, serta sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan. Kesemua peraturan tersebut mengacu pada UU No 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris. Beberapa kewajiban Notaris di antaranya: 
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1. Memiliki akhlak dan moral yang baik; 

2. Berkepribadian baik dan jujur; 

3. Membela kepentingan perkumpulan notaris; 

4. Mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa serta negara; 

5. Memberikan jasa pembuatan akta notaris; 

6. Memiliki kantor sendiri yang berada di wilayah Indonesia; 

7. Mengikuti aturan mengenai honorarium notaris; 

8. Berperilaku baik terhadap klien; 

9. Mematuhi segala peraturan berdasarkan hukum  positif Indonesia; 

 Sebelum menjadi Notaris, Calon Notaris harus mengucapkan sumpah jabatan 

Notaris yang  isinya terdapat pada UU tentang Notaris. Sedangkan untuk larangan 

profesi notaris di antaranya; 

1. Berkantor lebih dari 1 wilayah; 

2. Memasang papan nama kantor di luar wilayah kantor; 

3. Memasang iklan mengenai publikasi dan promosi dirinya; 

Melanggar sumpah jabatan juga termasuk larangan dalam kode etik INI. 

Pengecualiannya, Notaris diperbolehkan untuk memasang penunjuk jalan menuju 

kantornya tanpa disertai dengan nama notaris. Hal ini dikarenakan profesi Notaris 

bukanlah profesi yang profit oriented dan mengharapkan keuntungan, namun Notaris 

di sini merupakan Pejabat Negara. Selain itu Notaris juga dilarang untuk melakukan 

hal yang dapat memicu persaingan usaha antar Notaris, menetapkan honorarium yang 

lebih tinggi maupun lebih rendah dari yang telah ditetapkan, dan juga mencela akta 
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yang dibuat oleh Notaris lain. Jika terjadi kesalahan dalam membuat akta, sebaiknya 

Notaris mengingatkan namun tidak dalam bentuk celaan ataupun menggurui. Hal ini 

untuk mencegah timbulnya perselisihan dan juga persaingan antar Notaris. Apabila 

ketentuan tersebut dilanggar, menurut kode etik Notaris ini akan terdapat beberapa 

sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut.  

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU 

perubahan atas UUJN. Landasan filosofis dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas 

UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang 

dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.  

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum 

serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat 

pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang 

dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang 

dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan 

apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait
13

. Akta yang dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan 

hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut 

mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan. 
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Mandar Maju, Bandung, 2011,  hal. 7.) 
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 Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 

hendak mengangkat judul "KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG 

DIBUAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DAN KELUARGA-NYA". 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan atas uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, 

menimbulkan masalah hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1.  Sejauh mana tanggung jawab Notaris  terhadap akta yang dibuatnya untuk  

 kepentingan pribadi dan keluarganya? 

2.  Apa akibat hukum jika Notaris membuat akta untuk kepentingan pribadi dan 

keluarganya? 

1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:  

 

1.3.1. Tujuan Umum  

Secara umum yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk 

mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma science as a process (ilmu 

sebagai proses), dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah berakhir (final) dalam 

penggaliannya atas kebenarannya di bidang obyeknya masing-masing. Dalam hal ini 

penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai hasil kajian tinjauan yuridis 
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normatif terhadap notaris yang membuat akta untuk kepentingan pribadi dan 

kelurganya. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Disamping tujuan umum tersebut di atas, penelitian ini secara spesifik 

diharapkan mampu : Untuk mengetahui dan mengkaji hasil analisis yuridis 

kedudukan hukum akta Notaris yang dibuat untuk kepentingan pribadi dan 

keluarganya.  

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Notaris jika membuat akta untuk 

kepentingan pribadi dan keluarganya. 

 

1.4.MANFAAT PENELITIAN 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya 

sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kontribusi bagi 

kedua aspek tersebut, yaitu : 

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan 

bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum. Hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin 

ilmu hukum, terutama di bidang kenotariatan, dalam hal pembuatan akta notaris 

untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 
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1.4.2  Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang 

dimaksudkan adalah sebagai berikut:  

1.  Manfaat bagi pembaca Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya tentang  Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Dibuat 

Untuk Kepentingan Pribadi dan Keluarganya.  

 

2. Manfaat bagi Notaris Diharapkan dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat akta otentik selaku pejabat 

umum agar Notaris mengetahui batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan akta.. 

 

3.  Manfaat bagi penulis sendiri Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat 

penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, juga untuk 

menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan, yaitu dalam 

ruang lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Kode 

Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 

penelitian ini. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang 

dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab 

dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap 

permasalahan dengan baik.  

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II: KERANGKA TEORITIS,  

Dalam Bab ini akan membahas tentang sejarah dan perkembangan Notaris di 

Indonesia, akta Notaris yang terdiri dari pengertian akta Notaris dan jenis-jenis akta, 

kewajiban dan larangan Notaris, akta Notaris sebagai akta otentik yang terdiri dari 

pengertian akta otentik dan kekuatan pembuktian akta otentik, dan pengawasan 

hukum terhadap jabatan Notaris yang akta Notaris. 

 

Bab III : METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum 

normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni berfokus pada 

peraturan yang tertulis. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conseptual approach). Jenis data dalam penelitian menggunakan bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan data, analisa data dan sampling.  

Bab IV : LARANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA UNTUK KEPENTINGAN 

PRIBADI DAN KELUARGANYA 

Pada bab ini dijabarkan tentang  larangan Notaris membuat akta untuk 

kepentingan pribadi dan keluarganya dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat 

untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 

Bab V KESIMPULAN : 

Di dalam bab ini merupakan penutup dan saran yang memuat kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang 

terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan 

sebagai pembahasan atas hasil penelitian. 

 

 

 

 

 




