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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi 

masyarakat Indonesia banyak mengalami perkembangan-perkembangan 

terutama dibidang ekonomi. Dengan kemajuan teknologi dan informasi 

tersebut peran hukum sangat dibutuhkan sebagai salah satu sarana masyarkat 

dalam mengisi kehidupan sehari-hari terutama pada sistem perekonomian. 

Kebutuhan sarana hukum tersebut meliputi Undang-Undang, peraturan hukum 

yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum 

yang tegas dari aparat penegak hukum.  

Salah satu aparat hukum di bidang keperdataan adalah Notaris, yang 

menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang 

harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi 

sosialnya. Lembaga Notaris ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama 

manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan 

hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi antara mereka,suatu lembaga 

dengan para pengabdinya yang dituangkan oleh kekuasaan umum (openbaar 

gezag) untuk dimana atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti 

tertulis yang mempunyai kekuatan hukum.1 
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Dalam Pasal 1 UUJN memberikan tentang definisi dari Notaris dengan 

menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang 

lainnya” 

Dewasa ini Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan 

dalam membuat berbagai macam akta. Hal itu dipengaruhi oleh meningkatnya 

tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat.
2

 Masyarakat 

menyadari akan pentingnya alat bukti dari perbuatan hukum yang mereka 

perbuat, mereka memerlukan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari 

suatu perbuatan hukum sehingga alat bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian yang yang sempurna, kuat dan mengikat.  

Pembuktian tertulis tersebut dapat dibuktikan dengan akta. Menurut 

Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi 

tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak 

atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 

Pasal 1866 fungsinya sebagai alat bukti, terdiri dari:  

1. Alat bukti tulisan;  

2. Pembuktian dengan saksi-saksi; 

3. Persangkaan-persangkaan; 

4. Pengakuan; 

5. Sumpah. 
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 Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), hal. 3-4 
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Menurut A. Plato akta adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat 

untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk 

keperluan siapa surat itu dibuat.
3
  Akta terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu akta 

otentik dan akta dibawah tangan.  

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dapat pula dikatan bahwa Akta 

otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat 

resmi lainnya misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk 

kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.   

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja buat untuk pembuktian oleh 

para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Bilamana akta dibuat dibawah 

tangan maka kekuatan pembuktiannya harus melalui keputusan pengadilan 

yang bergantung pada pengakuan atas kebenaran dari surrgoat para pihak 

yang membubuhkan tanda tangan dalam akta yang bersangkutan, akan tetapi 

bila akta tersebut dibuat secara notariil artinya dibuat oleh atau dihadapan 

Notaris, maka akta tersebut merupakan akta otentik yang kebenarannya tidak 

perlu diragukan lagi, yang meliputi kebenaran lahirian, kebenaran formil dan 

kebenaran materiil, dan bahkan yang dibuat dalam grosse akta Notaris 

mengenai pengakuan hutnag mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya 

mempunyai kekuatan dilaksanakan atau dieksekusi seperti halnya keputusan 
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 H.R Daeng Naja, Teknik Pembuatan akta (Buku Wajib Kenotariatan), (Samarinda : Pustaka 

Yudistira,2012), hlm. 11. 
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Hakim atau Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap.
4
 

Melihat kewenangan Notaris dalam membuat akta tersebut, hukum positif 

di Indonesia telah mengatur jabatan Notaris dalam suatu undang-undang yaitu 

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

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut 

dengan UUJN. 

Dalam UUJN ditentukan bahwa akta harus dibuat antara lain dihadapan 

atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi, disertai pembacaan oleh Notaris 

dan sesudahnya langsung ditandatangani dan seterusnya. Syarat kedua akta 

otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum 

(openbaar ambtenaar). Kata “di hadapan” menunjukan bahwa akta tersebut 

dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat 

umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya 

(berita acara rapat, protes wesel, dan laim-lain). Syarat ketiga adalah bahwa 

pejabatnya harus berwenang untuk itu ditempat akta tersebut dibuat. 

Berwenang (bevoegd) dalam hal ini khususnya menyangkut:
5
 

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; 

2. Hari dan tanggal pembuatan akta; 

3. Tempat akta dibuat. 

                                                           
4
 A.Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia Sesuai 

UUJN No. 2 Tahun 2014, (Surabaya : Perwira Media Nusantara, 2015), hal.9 
5
 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2013), hal.442. 
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 Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti 

lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta 

tersebut tidak benar, maka orang atau pihak tersebut wajib membuktikan 

penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku.
6
 Dengan adanya 

akta Notaris, seorang subjek hukum akan merasa lebih tenang dan yakin akan 

bukti dari perbuatan hukum yang mereka lakukan. 

Subjek hukum perorangan membutuhkan jasa Notaris dalam pembuatan 

akta autentik dari perbuatan hukum yang mereka lakukan, antara lain 

pembuatan Perjanjian Kawin bagi mereka yang hendak menikah dan ingin 

melakukan pemisahan harta didalam perkawinannya, pembuatan surat 

keteragan waris apabila dalam keluarganya terdapat sanak saudara ataupun 

orangtua yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan, maupun dalam 

pembuatan surat wasiat. Dalam transaksi perekonomian sehari-hari misalnya 

dalam jual beli yang transaksinya dilakukan dengan pembayaran angsuran 

subjek hukum perseorangan juga memerlukannya akta Notaris berupa akta 

PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) untuk memberikan kepastian dari 

transaksi jual beli yang mereka lakukan sebelum adanya Akta Jual Beli. 

Tidak hanya subjek hukum perseorangan, badan hukum juga memerlukan 

produk akta Notaris mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan 

yang mewajibkan kepada perbuatan hukum tertentu untuk dibuat dalam akta 

autentik misalnya, dalam bidang perseroan terbatas, pendirian perseroan 

terbatas dibuat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus dibuat 
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 Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, (Yogyakarta: 

FH UII Press, 2010), hal.43. 
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dalam format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenag untuk itu 

yang artinya dalam mendirikan sebuah perseroan terbatas, tidak dapat 

dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak melainkan pendirian 

perseroan terbatas harus dibuat berdasarkan akta Notaris.
7
 Hal tersebut berlaku 

juga dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, perubahan anggaran 

dasar dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. 

Permohonan persetujuan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta Notaris yang memuat 

perubahan anggaran dasar, dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris dalam 

Bahasa Indonesia.
8
 

Dalam bidang pasar modal Notaris merupakan profesi penunjang pasar 

modal. Peranan Notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam emisi saham, 

Notaris berperan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar emiten dan 

apabila diinginkan oleh para emiten, Notaris juga berperan dalam pembuatan 

perjanjian emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek dan perjanjian 

agen penjual. Sedangkan dalam obligasi, Notaris harus berperan dalam 

pembuatan perjanjian perwaliamatan dan perjanjian penanggungan.
9
 

Akta Notariil terbagi atas dua betuk akta, yakni akta pihak atau akta partij 

dan akta berita acara atau akta relaas. Akta Pihak atau akta Partij merupakan 

akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang 

diberikan oleh para penghadap kepada Notaris dalam arti mereka 

menerangkan dan menceritakan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut 

                                                           
7
 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undnag-Undang No.40 Tahun 2007 

, (Jakarta: Jala Permata Aksara:2016), hal. 24.  
8
 Ibid, hal.30 

9
 Budi Untung, Op Cit. hal.88 
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sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut 

dinyatakan oleh Notaris didalam suatu akta Notaris dan yang (para) 

penghadap menandatangani akta itu.
10

  

Dalam akta relaas, “membuat” akta diartikan sebagai mengamatan Notaris 

pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan 

dan menandatangani akta tersebut dengan para saksi, termasuk keterangan 

alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya. Akta relaas 

adalah betuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap, dimana akta 

tersebut diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaa 

yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris didalam menjalankan 

jabatannya sebagai Notaris.
11

 

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang 

membuat akta partij dan akta relaas, Notaris wajib memahami dan memenuhi 

semua ketentuan perundangan yang berlaku. Baik terkait dari materi isi akta 

yang hendak dibuatnya maupun tata cara dan kewajiban seorang Notaris 

dalam membuat akta sebagaimana diatur dalam UUJN. Hal tersebut adalah 

mutlak mengingat jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam 

proses penegakan hukum.  

Dalam pembuatan akta Notaris pertama-tama Notaris harus dapat menilai 

penghadap atau pihak, apakah penghadap atau pihak tersebut cakap dan 

berwenang serta tidak termasuk dilarang oleh hukum yang berlaku. Kemudian 

saat pihak-pihak yang berkepentigan mengutarakan maksud dan tujuannya. 

Notaris harus mampu melihat maksud dan tujuan pihak-pihak tersebut 
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 Harlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 

hal.7. 
11

 Ibid, hal.8. 
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membuat akta serta perbuatan hukum ini atas dasar kesepakatan yang tulus 

bukan ada unsur keterpaksaan. Notaris harus bertanggung jawab atas isi atau 

materi dari akta bukan hanya melantir dalam arti menuruti kehendak pihak 

yang memerluan jasa Notaris tetapi Notaris harus menggunakan logika 

hukum, Notaris harus menguasai perannya, mampu mengarahkan isi akta agar 

sesuai dengan kenyataan dan tidak berbenturan dengan undang-undnag, 

hukum adat dan budaya. 

Selanjutnya Notaris harus meminta kelengkapan data atau dokumen baik 

asli maupun fotokopi yang harus dilengkapi oleh penghadap atau pihak untuk 

diteliti kebenarannya. Data pendukung atau dokumen dimaksud antara lain 

identitas diri, status keperdataan, suratperijinan, surat kepemilikan, sidik jari 

dan lain-lain, yang harus dicermati dengan teliti keabsahannya. Kemudian 

setelah itu dibuatlah konsep minuta akta. Setelah pihak-pihak mengerti dan 

memahami keterangan dari Notaris tentang konsep minuta dan diberi 

kesempatan untuk diperbaiki, setelah para pihak setuju maka dengan segera 

Notaris menyiapkan minuta aktanya. 

Setelah minuta akta siap, dihadapan para pihak dan para saksi dibacakan, 

diterangkan kembali. Setelah para pihak menerima, mengetahui mengerti, 

memahami dan setuju maka dengan segera minuta akta tersebut diparaf atau 

dibubuhi sidik jari tangan bila ada perbaikan (renvoi) dan ditandatangani atau 

dibubuhi sidik jari tangan berturut-turut oleh para pihak atau penghadap, 

saksi-saksi dang terakhir Notaris. 
12
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 A.Andi Prajitno, Op.Cit, hal.74. 
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Kewajiban seorang Notaris dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 16 

ayat (1)  UUJN, yaitu: 

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; 



10 
 

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada 

kementerian 27 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. 

Selain mengacu pada UUJN, dalam menjalankan Jabatannya seorang 

Notaris juga harus senantiasa bertindak dan berperilaku sesuai dengan kode 

etik Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena 

dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik 

dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan 

zaman. 
13
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 Abdul Kadir Muhammad, dan Supriari, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.23 
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Kode etik Notaris disusun oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris 

Indonesia (INI) selanjutnya disebut dengan INI. Dalam Pasal 1 angka (2) 

Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk 

selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut 

“perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang 

ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua 

anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 

sebagai Notaris, termasuk disalamnya Notaris pengganti dan Notaris 

pengganti khusus. 

Pada dasarnya, kode etik Notaris itu bertujuan untuk disatu pihak menjaga 

martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak untuk melindungi klien 

(warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas 

profesional. Notaris seyogyanya hidup dan berperilaku baik di dalam 

menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik Notaris. mendasarkan 

pada nilai, moral dan etik Notaris, maka hakekat pengembanan profesi jabatan 

Notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak 

memihak.
14

 

Kode etik dipandang perlu dalam memberikan pedoman berperilaku bagi 

seorang Notaris untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kepercayaan 

yang telah diberikan oleh masyarakat. Meskipun telah diatur oleh UUJN dan 

kode etik Notaris, dalam melaksanakan jabatannya masih ada saja Notaris 

                                                           
14

 Sulistiyono, Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan 

Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang , (Semarang: Notarius, Vol.I, 

No.1, 2009), hal. 7. 
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yang melakukan pelanggaran baik terhadap ketetuan yang diatur oleh UUJN 

maupun kode etik Notaris baik dalam melaksanakan jabatannya ataupun 

dalam pembuatan aktanya. Sebagai contohnya adalah pelanggaran yang 

dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta relaas yang telah dinyatakan 

bersalah dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No: 

02/B/Mj.PPN/VI/2014 yang merupakan putusan banding terhadap putusan 

Majelis Pengawas Wilayah Nomor 03/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/ II/2014 

taggal 17 Februari 2014. 

Dimana dalam pemeriksaan sebelumnya oleh Majelis Pengawas wilayah 

memutuskan bahwa pengaduan pelapor tidak dapat diterima karena setiap 

pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tidak memerlukan konfirmasi/ 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelapor. Pelapor dalam hal ini 

bertindak sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan yang 

bersangkutan. 

Pelapor menyatakan keberatan atas putusan majelis pengawas wilayah 

tersebut, sehingga mengajukan permohonan banding ke Majelis Pengawas 

Pusat sehingga ditetapkanlah dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris 

No: 02/B/Mj.PPN/VI/2014 terdapat seorang Notaris yang berkedudukan di 

Jakarta Barat yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 Ayat 

(1) Huruf a Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  jo. 

Pasal 3 Angka 4 Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Relaas yaitu berita 

acara rapat. Isi dan bentuk dalam akta berita acara rapat umum pemegang 

saham (selanjutnya disebut RUPS) itu harus bisa menggambarkan jalannya 

pelaksanaan RUPS. Hal ini dikarenakan akta tersebut bersifat verbal akta atau 
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yang dinamakan akta berita acara RUPS, yang merupakan jenis akta yang 

dibuat oleh Notaris, yang berisi gambaran mengenai kejadian yang disaksikan 

oleh Notaris, maupun hal-hal yang diputuskan oleh RUPS.
15

 

Namun, dalam kasus ini berdasarkan keterangan pelapor Notaris tersebut 

dalam membuat akta berita acara RUPS tidak memberikan gambaran 

mengenai kejadian yang disaksikan oleh Notaris. Notaris tersebut menghadiri 

RUPS  PT. Panca Logam Makmur yang juga dihadiri oleh para pemegang 

saham dan/atau kuasa pemegang saham. Dari RUPS tersebut telah 

menghasilkan beberapa keputusan, dimana sebelum dituangkan dalam akta 

Notaris terlebih dahulu ditulis tangan dalam kertas dan diparaf oleh para 

peserta rapat yaitu para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham. 

Ternyata dari keputusan RUPS PT. Panca Logam Makmur tersebut telah terbit 

7 (tujuh) akta Notaris yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan termasuk 

didalamnya terdapat akta berita acara dari PT. Panca Logam Nusantara dan 

dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia.  

Dari peristiwa hukum tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris 

menjatuhkan dalam putusannya nomor 02/B/Mj.PPN/VI/2014  bahwa  Notaris 

yang bersangkutan dinyatakan melanggar pasal Pasal 16 ayat (1) huruf a 

Undang-undang No.30   Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-undang No.2 Tahun 2014 jo. Pasal 3 angka 4 

Kode Etik Notaris. Dengan pertimbangan antara lain bahwa Notaris dalam 

membuat akta telah tidak saksama dengan menuliskan akta tersebut dibacakan 

kepada para penghadap dan ditandatangani oleh para penghadap yang 

                                                           
15

 Kezia Gavrila Sadeli, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Relaas, 

(Jakarta: Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Universitas Pelita Harapan, 2015) hal.66 
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kenyataannya, Notaris yang bersangkutan membacakan kepada pihak yang 

hadir namun tidak ditandatangani oleh seluruh penghadap. 

Atas dasar tersebut, Notaris tersebut dalam melaksanakan jabatannya 

Notaris terbukti tidak bertindak amanah,  tidak jujur, tidak saksama, tidak 

mandiri, memihak, dan dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait 

dalam perbuatan hukum. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak 

yang terkait yaitu PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara 

dan PT.Anugrah Alam Buana Indonesia. 

Dari putusannya tersebut Majelis Pemeriksa Pusat Notaris menjatuhkan 

sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan berupa peringatan tertulis. Sanksi 

yang dijatuhkan terhadap Notaris yang bersangkutan tersebut hanya 

merupakan sanksi dari kesalahan atau kelalaian Notaris dalam mengerjakan 

akta secara tidak sebagaimana seharusnya dalam menyelesaikan pembuatan 

akta tersebut. Apabila dari tatacara pembuatan suatu akta telah dilakukan 

dengan tidak sebagaimana mestinya maka patut diduga terjadi kesalahan atau 

ketidak sesuaian dalam akta yang dibuatnya. 

Apabila pelanggaran-pelanggaran serupa terkait  kewajiban-kewajiban dan 

kode etik Notaris tidak diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka 

dikhawatirkan akan semakin banyaknya pelanggaran kewajiban dan kode etik 

yang dilakukan oleh Notaris yang dapat berdampak oleh akta yang dibuatnya. 

Jika hal hal tersebut tetap dihiraukan maka tidak menutup kemungkinan 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris yang selama ini dianggap 

sebagai Pejabat Umum yang memiliki citra jujur, adil, dan tidak memihak. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penulisan tesis dengan judul “Legalitas Akta Relaas Yang 

Dalam Pembuatannya Melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris (Analisis 

Putusan Majelis pengawas Notaris No: 02/B/Mj.PPN/VI/2014)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan 

pelanggaran UUJN dan Kode Etik? 

2. Bagaimana legalitas akta relaas ketika Majelis Pemeriksa Pusat Notaris 

menyatakan bahwa dalam pembuatan akta tersebut Notaris yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran UUJN dan kode etik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dari Majelis Pemeriksa 

Pusat Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang 

diduga melakukan pelanggaran kode etik. 

2) Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta-akta yang 

dibuatnya, ketika seorang Notaris dinyatakan melakukan 

pelanggaran kode etik ketika membuat akta tersebut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis dalam pembuatan artikel ilmiah ini 

mempunyai 2 manfaat, yaitu: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum perdata, khususnya 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan kode etik 

seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya, 

b. Secara praktis, penulis berharap dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan informasi kepada penulis sendiri, masyarakat luas, 

kalangan akademisi dan praktisi dari hasil penelitian tentang  masalah 

kewajiban, kode etik dan pelaksanaan jabatan Notaris, serta peranan 

dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris. 

 

1.5 Sistematika penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil studi kepustakaan 

terhadap undang-undang, berbagai literatur dan buku-buku teks 

terkait dengan permasalahan yang diangkat antara lain mengenai 

tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum mengenai akta, 

dan tinjauan umum mengenai kode etik Notaris. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini disampaikan metode penelitian yang digunakan 

untuk menyelesaikan kajian ini, termasuk didalamnya mengenai 

objek penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data serta 

analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Didalam bab berisi tentang uraian secara komprehensif tentang 

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis 

ini yaitu berkaitan dengan analisis putusan Majelis Pemerika 

Pusat Notaris Nomor 02/B/Mj.PPN/VI/2014  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan 

tesis ini yang berisi tentang kesimpulan (jawaban ingkat atas 

permasalahan penelitian berdasarka hasil analisis permasalahan) 

dan saran (solusi alternatif yang diusulkan penulis atas kendala-

kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya 

meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap 

permasalahan tersebut). 

 

  




