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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan 

Notaris) pengertian notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang 

untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin 

kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan, dan 

kutipannya, semuanya sepanjang akte itu oleh suatu peraturan tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris dalam 

melakukan tugas jabatan harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh 

rasa tanggung jawab.
1
 

Akta yang dibuat notaris memuat secara otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan 

saksi-saksi, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang membuat 

perjanjian atau disebabkan oleh orang lain di hadapan notaris. Akta otentik 

merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting 

dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik pada 

                                                           
1) 

pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (LN No. 3 Tahun 

2014, TLN No. 5491) 
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hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para 

pihak kepada notaris. 

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh 

negara.Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan 

atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, 

delegasi atau mandate. Seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sudah semestinya dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan 

ataupun perbuatan yang dilakukan. Hal ini dilaksanakan bukan hanya untuk 

menjaga nama baik tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga 

kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris-Notaris di seluruh Indonesia. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka oleh UUJN diatur tentang kewajiban Notaris 

dalam Pasal 16 yang isinya sebagai berikut : 

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: 

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

 b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris; 

 c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta 

Akta; 

 d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta; 

 e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;  

 f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 

 g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku; 

 h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga;  

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan Akta setiap bulan; 
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 j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar 

nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya; 

 k.  mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan; 

 l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 

dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

 m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu 

juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan 

 n.  menerima magang calon Notaris. 

 

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah 

konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang 

dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung 

jawab terkandung pengertian "penyebab tanggung jawab dapat dilakukan secara 

langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi 

di bawah kekuasaannya atau pengawasannya”. Kinerja Notaris telah diatur di 

UUJN lengkap dengan sanksi.  

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan 

kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut 

secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah 

jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang 

seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. 

Dalam hal ini tanggung jawab seorang notaris terdapat korelasi/hubungan antara 

UUJN dengan Kode Etik Notaris, yang dimana UUJN mengatur Notaris secara 

eksternal dan Kode Etik Notaris mengatur Notaris secara Internal. Dimana 

pengaturan Notaris secara eksternal telah diatur dalam UUJN yang terletak pada 
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Pasal 65, yang berbunyi:“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara 

Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol 

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol 

Notaris”. 

Dalam pelaksanaan kegiatan perseroan notaris memiliki peranan yang 

sangat penting, mulai dari pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, 

pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham baik yang berbentuk Berita 

Acara ataupun Pernyataan Keputusan Rapat.
2
 

Dalam membuat akta-akta tersebut sebagai tanggung jawab terhadap 

profesinya, notaris seharusnya selalu aktif memberikan nasihat/penyuluhan 

hukum terhadap akta yang akan dibuat oleh penghadap. Notaris juga membuat 

akta yang berkaitan dengan Pemindahan Hak Atas Saham. Dalam hal ini dalam 

suatu Perseroan, Modal dasar perseroan terbagi-bagi dalam bentuk saham. 

Pengertian saham adalah benda bergerak yang memberikan hak kepada 

pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum 

pemegang saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil 

likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang Nomor 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Berdasarkan 

Pasal 56 UUPT mengatur mengenai : 

1.  Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak; 

2. Akta pemindahan hak disampaikan secara tertulis kepada Perseroan; 

3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari 

pemindahan hak terserbut dalam daftar pemegang saham atau daftar 

khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada 

Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) 

hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. 

                                                           
2)  

G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga,1999), hal.31.  
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4. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak permohonan 

persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan 

dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut; 

5. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang 

diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal.
3
 

 

Setiap "pemindahan hak atas saham" dalam perseroan terbatas "harus 

dilakukan" dengan "Akta Pemindahan Hak" dan Akta Pemindahan Hak atas 

Saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. demikian 

ketentuan pasal 56 ayat 1 dan ayat 2.  

Penjelasan pasal 56 ayat 1 menerangkan  yang dimaksud dengan "AKTA" 

adalah baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta dibawah 

tangan. Dengan diberitahukannya "pemindahan hak atas saham" yang dimuat 

dalam "akta pemindahan hak atas saham" tersebut, kemudian Direksi Perseroan 

wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak 

tersebut dalam "Daftar Pemegang Saham" dan "Daftar Khusus" (pasal 50 ayat 1 

dan ayat 2) dan memberitahukan "perubahan susunan pemegang saham" kepada 

Menteri (Menkumham) untuk dicatat dalam "Daftar Perseroan" paling lambat 30 

hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut, 

dalam hal "pemberitahuan" tersebut (pasal 56 ayat 3) "belum dilakukan, maka 

Menteri "menolak" permohonan "persetujuan atau pemberitahuan" yang 

dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yg belum 

diberitahukan tersebut. 

Di dalam anggaran dasar Perseroan juga diatur persyaratan mengenai 

pemindahan hak atas saham terdapat di Pasal 57 UUPT yaitu:
4
 

                                                           
3) 

Pasal 56, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, (LN No.4Tahun2007, 

TLN    No.4756). 
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1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham 

dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; 

2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ 

Perseroan 

3. dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Apabila  anggaran dasar PT menetapkan "persyaratan" pemindahan hak 

atas saham "wajib dilakukan" dengan melalui "persyaratan penawaran terlebih 

dahulu" sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat 1 huruf a dan pasal 58, dalam hal 

ini "tidak akan ada" persetujuan dari organ PT, baik itu persetujuan dari RUPS, 

Direksi atau Rapat Direksi, Komisaris atau Rapat Komisaris, akan tetapi "harus 

dilakukan" dengan cara : 

a. pemegang saham yang akan melepaskan atau mengalihkan atau 

memindahkan hak atas saham wajib memberitahukan maksud atau 

kehendaknya itu kepada Direksi Perseroan, atau kepada pemegang saham 

yg ada PT yang bersangkutan, dengan sebuah surat tertulis yang 

dikirimkan secara tercatat. 

b. - apabila diberitahukan maksud pemindahan hak atas saham tersebut 

kepada Direksi Perseroan, maka Direksi kemudian menyampaikan hal 

tersebut kepada pemegang saham yang ada tentang minat dan keinginan 

tersebut untuk nantinya dijawab secara tertulis oleh yang bersangkutan; 

- dalam hal pemberitahuan tersebut dilakukan langsung kepada pemegang 

saham yang ada, maka kemudian pemegang saham yang ada wajib 

menjawab minatnya atau tidak berminat untuk mengambil pemindahan 

hak atas saham tersebut secara tertulis, dengan tembusan Direksi. 

c. - apabila pemegang saham yang ada berminat untuk mengambil 

pemindahan hak atas saham dengan pengambilalihan saham" yang telah 

dikeluarkan oleh perseroan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan, baik 

melalui Direksi Perseroan, maupun melalui langsung kepada pemegang 

saham, dan pengambilalihan perseroan adalah pengambilalihan saham 

“yang mengakibatkan beralihnya pengendalian” terhadap suatu perseroan. 

Pengambilalihan perseroan berdasarkan pasal 125 ayat 4 "harus" 

dilakukan "berdasarkan keputusan RUPS", sedangkan pemindahan hak 

atas saham dalam pengambilalihan tetap dilakukan dengan "akta 

pemindahan hak atas saham", karena "pengambilalihan perseroan atau 

akuisisi" berdasarkan pasal 125 ayat 3 dilakukan "pemindahan hak atas 

saham atau pengambilan saham". 

 

                                                                                                                                                               
4)  

Pasal 57, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas,(LN No.4 Tahun 

2007, TLN No.4756).
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Persyaratan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku dalam hal 

pemindahan hak atas saham karena hukum.Pemindahan karena hukum adalah 

pemindahan hak karena kewarisan atau pemindahan hak sebagai akibat 

Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sedangkan pemindahan hak karena 

kewarisan harus tetap memenuhi persyaratan mendapatkan persetujuan terlebih 

dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Apabila anggaran dasar mengharuskan pemegang saham 

yang ingin menjual saham untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada 

pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, maka penawaran 

saham kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain 

dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

penawaran. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli 

saham yang ditawarkan, maka pemegang saham yang ingin menjual sahamnya 

dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Pemegang saham 

yang ingin menjual sahamnya dan diharuskan oleh anggaran dasar untuk 

menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah 

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
5
 

 Persetujuan pemindahan hak atas saham oleh Organ Perseroan atau 

penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 

(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima 

permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Apabila dalam jangka waktu 90 

(sembilan puluh) hari tersebut telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan 

                                                           
5)

 Sentosa Sembiring,Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas,(Jakarta : Nuansa Aulia, 

2006),hal.23. 
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pernyataan tertulis, maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak 

atas saham tersebut. Pemindahan hak atas saham yang disetujui oleh Organ 

Perseroan, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 UU PT dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari terhitung sejak diberikannya tanggal persetujuan.  

Untuk melakukan pengalihan hak atas saham harus mendapatkan 

persetujuan dari pemilik saham mayoritas PT. Apabila pemilik saham mayoritas 

tidak pernah mengetahui ataupun memberikan izin untuk melakukan pengalihan 

saham miliknya, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum 

karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya 

adanya pengalihan hak atas saham tanpa persetujuan dari pemilik saham 

mayoritas PT. Kejadian ini terjadi pada PT.Borneo Suktan Mining. 

Perseroan Terbatas PT. Borneo Suktan Mining selaku Penggugat, yang 

dalam hal ini bertindak diwakili oleh Direktur utama yaitu Nurul Awaliyah. 

Perseroan PT. Borneo Suktan Mining adalah pemilik atas saham yang sah pada 

perseroan PT.Bara Mega Quantum sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus saham) 

atau 90% (sembilan puluh persen) saham dari total 2000 saham PT.Bara Mega 

Quantum yang dikeluarkan sebagaimana telah termaktub dalam Akta Pernyataan 

Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Bara Mega Quantum dengan 

akta Nomor 35 tanggal 21 Febuari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Mufti 

Nokhman, S.H (Tergugat I). 

Bahwa saham milik PT.Borneo Suktan Mining yang ada pada perseroan 

PT.Bara Mega Quantum telah dialihkan kepada pihak lain yaitu Yuan Rasugi 

Sang (Tergugat II) dan Akta Peralihannya dibuat oleh Tergugat I yaitu Akta 
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Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 yang memuat Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas 

PT.Bara Mega Quantum, Akta Hibah Saham dengan Akta nomor 18 tanggal 13 

Agustus 2011 dan Akta nomor 27 tanggal 19 Agustus 2011 yang merubah 

susunan pengurus PT. Bara Mega Quantum, sangat jelas dibuat secara tidak sah 

dan bertentangan dengan hukum karena: 

a. Penggugat selaku pemilik sah dari 1800 atau 90% saham (saham 

mayoritas) pada PT.Bara Mega Quantum : 

- Tidak pernah menghadap dan meminta Tergugat I untuk membuat dan 

merubah Akta Perseroan PT.Bara Mega Quantum, 

- Tidak pernah melakukan RUPS LB PerseroanPT.Bara Mega Quantum, 

- Tidak pernah melakukan RUPS LB perseroan PT.Bara Mega Quantum 

sebagaimana tercantum dalam Akta dalam Akta nomor 17 tanggal 13 

Agustus 2011 yang memuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT.Bara 

Mega Quantum dan tidak pernah menandatangani Akta ini, 

- Tidak pernah meminta Tergugat I untuk membuat dan menandatangani 

Akta Hibah Saham Nomor 18 tanggal 13 Agustus 2011 dan tidak ada 

niat atau kehendak Penggugat menghibahkan saham kepada Tergugat 

II, 

- Tidak mengetahui ternyata Tergugat I telah pula membuat Akta 

Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2011 yang merubah susunan pengurus 

PT.Bara Mega Quantum. 
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Pembuatan Akta nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011, Akta Hibah Saham 

Nomor 18 tanggal 13 Agustus 2011 dan Akta selanjutnya yaitu Nomor 27 

tanggal 19 Agustus 2011 yang merubah susunan pengurus PT.Bara Mega 

Quantum yang semuanya dibuat oleh Tergugat I, tidak sesuai dengan 

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Karena Berdasarkan Peraturan yang disebutkan dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, setiap "pemindahan hak atas saham" dalam perseroan 

terbatas "harus dilakukan" dengan "Akta Pemindahan Hak" dan Akta 

Pemindahan Hak atas Saham atau salinannya disampaikan secara tertulis 

kepada Perseroan  berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan ayat 2.Bahwa 

Notaris Mufti Nokhman (Tergugat I) sebagai Notaris terikat pada ketentuan 

dan Kode Etik Notaris terutama yang menyatakan kewajiban Notaris untuk 

bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab 

berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. 

b. Selain itu Akta Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 dan Akta hibah Saham 

Nomor 18 tanggal 13 Agustus 2011 isinya terdapat kejanggalan yaitu: 

- Dalam Akta nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 menyebutkan bahwa 

Direktur Utama PT.Bara Mega Quantum adalah Ir.Hakman Novi 

padahal yang benar adalah Nurul Awaliyah. 

- Dalam Akta nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 menyebutkan akta-

akta perseroan hanyalah akta pendirian PT.Bara Mega Quantum saja, 

sedangkan Akta Nomor 35 tanggal 21 Febuari 2011 tidak dicantumkan 

sama sekali sebagai Akta terakhir dari PT.Bara Mega Quantum, jelas 
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sekali Tergugat I dengan cara licik dan menyesatkan hendak 

menyembunyikan data sesungguhnya. 

- Akta nomor 17 dibuat tanggal 13 Agustus 2011, Akta Hibah Saham 

Nomor 18 dibuat tanggal 13 Agustus 2011 dan Akta selanjutnya yaitu 

Akta nomor 27 dibuat tanggal 19 Agustus 2011, tanggal-tanggal 

tersebut adalah berdekatan sehingga membuktikan Tergugat I bersama 

Tergugat II memang sengaja membuat dengan cepat perubahan akta 

Perseroan tersebut untuk menyembunyikan dari Penggugat. 

c. Terhadap Tergugat I, Penggugat telah peringatkan agar segera membuat 

perubahan dan/atau mencabut akta-akta Perseroan PT.Bara Mega 

Quantum yang tidak sah tersebut, namun hal tersebut ditolak Tergugat I 

yang juga tidak mau memberikan salinan akta dan bekerja sama dengan 

pihak Penggugat, padahal Penggugat adalah pemilik sah dari 1800 saham 

PT.Bara Mega Quantum, hal ini memang membuktikan bahwa Tergugat I 

jelas tidak mempunyai itikad baik, sedangkan Tergugat II sulit untuk 

dihubungi oleh Penggugat.
6
 

Sehingga tindakan tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum 

karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

Direktur utama perusahaan pun mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri.Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Notaris telah 

melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terdapat di 

Pasal 1365 KUHPER yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap perbuatan yang 

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

                                                           
6)

 Salinan Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.BKL.,hal.10.  
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yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian 

tersebut”.
7
 

Notaris sebagai seorang pejabat seharusnya melakukan suatu tindakan 

sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Jika 

dalam melaksanakan wewenangnya notaris melakukan suatu tindakan diluar atau 

melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu dianggap sebagai perbuatan 

melawan hukum. Terhadap hal tersebut di atas, antara ketentuan UUJN (das  

sollen) dengan apa yang dialami oleh PT. Borneo Suktan Mining (das sein) terjadi 

pertentangan. Hal ini mengakibatkan PT.Borneo Suktan Mining merasa dirugikan 

atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris Mufti Nokman, SH. Di indonesia 

sendiri berlaku UUJN, dimana terdapat ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang 

harus diikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG 

DIBUATNYA TANPA PERMINTAAN DARI PARA PIHAK (STUDI 

KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 

23/PDT.G/2011/PN.BKL) 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dari 

penelitian ini meliputi: 

                                                           
7)

Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 38. 
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1. Bagaimanakah akibat hukum Akta Notaris dalam pembuatan akta yang 

tidak ditanda tangani dan tidak mempunyai kekuatan tetap dalam putusan 

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.BKL? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang tidak 

memenuhi persyaratan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum Akta 

Notaris dalam pembuatan akta yang tidak ditanda tangani dan tidak 

mempunyai kekuatan tetap dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 

23/Pdt.G/2011/PN.BKL. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab 

notaris dalam pembuatan akta yang tidak memenuhi persyaratan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris. 

1.3.2 Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu : 

a. Secara teoritis  

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan seputar 

ilmu hukum di bidang pembuatan akta tanpa permintaan para pihak 

disertai akibat hukumnya, selain itu memberikan pengetahuan tentang 

tanggung jawab notaris dalam membuat akta. 
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2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian di masa yang 

akan datang. 

3. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, 

penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi 

penulis dan pembaca tentang tanggung jawab notaris terhadap 

pembuatan akta hibah saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

b. Secara praktis 

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada 

masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk 

menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna 

jasa.Notaris dan bagi para Notaris dapat dipakai sebagai pengalaman dan 

pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesi sedapat 

mungkin mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi 

profesionalitas pekerjaannya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara 

garis besar mengenai isi penulisan hukum yang akan dibuat yang dimaksudkan 

untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambaran 

dari alur pikir penyusunan tesis. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini memberikan ilustrasi guna memberikan 

informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis 

terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka dan kajian 

hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil 

kepustakaan yang meliputi landasan teori yang berhubungan 

dengan permasalahan diantaranya membahas tentang akibat 

hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang 

dibuatnya tanpa permintaan para pihak, pengertian notaris, akta 

yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum. 

BAB III   METODE PENELITIAN  

Dalam Bab ini diuraikan mengenai metode penelitian hukum 

yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis 

penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, analisa 

penelitian, serta hambatan dan penanggulangan dalam 

penelitian. 

BAB IV   ANALISIS 

Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap akibat 

hukum dan tanggung jawab notaris yang aktanya dibuat tanpa 

permintaan para pihak yang bertentangan dengan undang-
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undang jabatan  notaris dan  kode etik notaris terkait perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan notaris serta jawaban atas 

pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan yang 

mengungkapkan kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil 

penelitian dan kaitannya dengan masalah yang dirumuskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




