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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum 

dalam sektor pelayanan jasa publik. Kepastian hukum merupakan suatu 

jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan 

tepat, kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum jika 

kepastian tidak ada maka hukum itu sendiri akan kehilangan jati diri dan 

maknanya jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi 

digunakan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku masyarakat1. Dalam 

kehidupan masyarakat kebutuhan akan suatu kepastian hukum menjadi 

sesuatu yang sangat penting, salah satu kebutuhan masyarakat adalah 

kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik.  

Notaris merupakan salah satu profesi atau pekerjaan yang berfungsi untuk 

memberikan jasa dalam bidang hukum yang eksistensinya diatur dalam 

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

Undang Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya 

disebut sebagai (“UUJN”), Notaris itu sendiri adalah pejabat umum yang 

diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal 

membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam kehidupan 

masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan 

seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk 

                                                           
1Anonim, Pengertian Asas Kepastian Hukum, http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-

kepastian-hukum/#, diakses pada tanggal 10 Februari 2016 

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/
http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/
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memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan 

perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki 

pentingnya lembaga notariat ini2. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keberadaan 

Notaris sangat penting artinya dalam pembuatan alat-alat bukti yang bersifat 

otentik, yang mungkin dipergunakan kelak oleh para pihak dalam suatu 

persidangan di pengadilan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna, artinya terhadap bukti tersebut dalam pengadilan dianggap 

benar, tanpa diperlukan lagi pengakuan dari para pihak. Akta notaris adalah 

akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian 

sempurna. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus 

dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal 

yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. 

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti umumnya 

dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta notaris dibedakan menjadi tiga 

macam kekuatan pembuktian, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan 

pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material3. 

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 

                                                           
2 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Jakarta:PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal 1-4. 
3 R. Sugondo Notodisoeryo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hal 55. 
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jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat 

untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan Notaris maka akta 

tersebut dikatakan sebagai akta Notarial, atau akta otentik. Suatu akta 

dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang4. 

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN tahun 2014, yaitu : 

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam 

suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan 

kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh 

para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta 

otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan 

dengan prosedur pembuatan akta Notaris. 

Tanggung jawab Notaris pada umumnya, untuk melayani masyarakat 

tanpa membeda-bedakan, baik yang membayar atau yang tidak membayar 

agar terwujudnya pelayanan yang bermartabat dan bermutu dibidang 

Kenotariatan. Seorang Notaris tidak hanya mencari keuntungan semata, yang 

terpenting juga mengabdi dan melayani masyarakat sebagai sesama manusia. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 37 UUJN Tahun 2014, yaitu : 

                                                           
4 A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung:Alumni, 1983, hal 64. 
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Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang Kenotariatan secara cuma-

cuma (tidak menerima honorarium) kepada masyarakat atau orang yang tidak 

mampu. Bertanggung jawab juga harus berani mengambil resiko yang timbul 

akibat dari pelayanannya kepada masyarakat. Kelalaian atau kesalahan dalam 

menjalankan profesi dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan 

diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa5. Dalam hal 

akta yang dibuatkan oleh Notaris terjadi karena kesalahan, maka harus dilihat 

apakah ini karena kelalaian Notaris sendiri maupun karena kesengajaan 

Notaris itu sendiri, dengan sendirinya Notaris sudah seharusnya memberikan 

pertanggungjawabannya6. Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya 

setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai Notaris, 

sepenuhnya berada pada Notaris, karena Notaris ialah pejabat yang mandiri. 

Notaris pengganti ialah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat 

atau dilantik menjadi Notaris sementara, agar fungsi pelayanan terhadap 

masyarakat dalam pembuatan akta tidak terganggu. Pengertian tersebut 

menyatakan bahwa pelayanan masyarakat terkait pembuatan akta tidak boleh 

terganggu, adapun seseorang dapat dijadikan Notaris pengganti dikarenakan 

Notaris yang bersangkutan sedang sakit, cuti atau untuk sementara waktu 

tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Notaris, sesuai dengan ketentuan 

pasal 1 ayat (3) UUJN tahun 2014. 

Berdasarkan pasal 33 ayat (2) UUJN tahun 2014, ketentuan yang berlaku 

bagi notaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, pasal 15, pasal 16 dan 

pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris 

                                                           
5 Abdul Kadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 60. 
6 Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia – Tafsiran Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung: PT Rafika Aditama, 2008, hal 14. 
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kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini semua kewenangan, 

tanggung jawab dan larangan yang dijalankan oleh Notaris juga harus 

dilaksanakan oleh Notaris Pengganti sesuai dengan ketentuan UUJN, sehingga 

tidak ada perbedaan antara Notaris Pengganti dan Notaris dalam hal 

kewenangan, tanggung jawab dan larangan dalam menjalankan jabatannya. 

Adapun seseorang supaya bisa diangkat untuk menjadi Notaris dan Notaris 

pengganti memiliki syarat-syarat masing-masing, dimana syarat-syarat 

tersebut diatur dalam pasal 3 UUJN tahun 2014 yang menyatakan beberapa 

syarat untuk menjadi seorang notaris, yaitu : “bahwa berijazah sarjana hukum 

dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, serta berumur paling sedikit 27 

(dua puluh tujuh) tahun”.  

Sedangkan pasal 33 ayat (1) UUJN tahun 2014, yang menyatakan bahwa 

untuk menjadi seorang Notaris Pengganti, yaitu : “warga indonesia yang 

berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris 

paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut”. Dalam hal ini dapat dilihat dengan 

jelas bahwa syarat penangkatan Notaris dan Notaris Pengganti berbeda, tetapi 

fungsi yang dimiliki oleh Notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal 

sumpah janji pengangkatan, kewenangan, tanggung jawab dan larangan terkait 

fungsinya sebagai Notaris sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 2 UUJN 

tahun 2014 dimana ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 berlaku bagi Notaris 

Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini 

menentukan lain. Sedangkan disisi lain dalam pasal 65 juga menjelaskan 

bahwa, Notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dalam 
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pembuatan akta otentik dengan Notaris. Dengan adanya perbedaan 

pengangkatan ataupun syarat-syarat untuk menjadi Notaris atau Notaris 

Pengganti seharusnya ada perbedaan dan pembatasan terkait kewenangan dan 

tanggung jawab Notaris pengganti, sehingga sebaiknya harus ada aturan 

tersendiri mengenai kewenangan dan tanggung jawab Notaris pengganti, 

dimana harus ada penambahan syarat, pembatasan kewenangan dan tanggung 

jawab terhadap Notaris pengganti. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang  “ Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti 

Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya ”. 

 

B. Pokok Permasalahan : 

1. Bagaimana kompetensi seorang Notaris Pengganti dengan mengacu 

kepada syarat pengangkatan Notaris Pengganti dalam kaitannya dengan 

kewenangan, kewajiban dan larangan yang dimiliki oleh Notaris? 

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti setelah selesai masa 

jabatannya terhadap akta-akta yang dibuatnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas adapun tujuan dari penelitian 

ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang 

ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan usulan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi seorang notaris pengganti 

dengan mengacu kepada syarat pengangkatan notaris pengganti dalam 
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kaitannya dengan kewenangan, kewajiban dan larangan yang dimiliki 

oleh notaris. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris pengganti setelah 

selesai masa jabatannya terhadap akta-akta yang dibuatnya. 

 

D. Manfaat Penelitian: 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas 

hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana 

kompentensi notaris pengganti dalam menjalankan kewenangan, 

kewajiban dan larangan dengan mengacu pada syarat pengangkatan notaris 

pengganti. 

2. Secara Aplikatif 

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta 

penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat di dalam 

pengambilan keputusan, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban notaris pengganti setelah selesai masa jabatannya 

terhadap akta-akta yang dibuatnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab 

memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih 
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jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut 

: 

 Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab I berisi tentang pendahuluan dipaparkan uraian mengenai 

latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam Bab II akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang 

merupakan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi 

hasil penelitian kepustakaan yang meliputi tentang pengertian notaris, 

notaris sebagai pejabat umum, kewenangan notaris, kewajiban notaris, 

larangan notaris, tanggung jawab notaris dan daluarsa. 

 Bab III Metode Penelitian 

Dalam Bab III ini berkaitan dengan metode yang digunakan untuk 

menulis seperti pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

 Bab IV Analisis Dan Pembahasan 

Dalam Bab IV berisi mengenai jawaban dari permasalahan yang dibuat 

Penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masalah-masalah 

hukum yang sedang terjadi maupun yang akan datang 

 Bab V Penutup 

Dalam Bab V berisi mengenai kesimpulan dari seluruh isi penulisan 

tesis ini serta saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai alternatif 

pemecahan masalah ini. 




