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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat 

hampir semua kegiatan manusia umumnya berhubungan dengan suatu 

perjanjian dimana hal tersebut pastinya membutuhkan suatu legalitas 

atau suatu kepastian hukum. Dalam situasi yang demikian menuntut 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya selalu 

membutuhkan seorang Notaris. 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini peran Notaris sebagai 

Pejabat Umum sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Menurut 

Wawan Tunggul Alam, lembaga notariat tidak saja berlaku bagi golongan 

tertentu saja tapi juga diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia 

yang akan melakukan langkah atau tindakan hukum tertentu dalam bilang 

keperdataan yang memang memerlukan lembaga notariat sebagai 

pelaksanaannya1. 

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut UUJN) didefinisikan sebagai pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang 

                                                           
1
 Wawan Tunggul Alam, Memahami Profesi Hukum, Dyatama Milenia, Jakarta, 2004, hal. 88. 
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sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh 

UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh 

Notaris. Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas 

seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan 

wewenangnya adalah membuat akta otentik. 

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti 

kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada 

pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak 

menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi 

kewenangan Notaris. 

Kebutuhan jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan 

persoalan kepercayaan antara para pihak (trust), yang demikian dapat 

dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris 

mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab 

atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara 

hukum dan moral. 

Jabatan Notaris sendiri merupakan jabatan kepercayaan yang 

harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas Jabatan Notaris 

sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan 

kepercayaan tidak berarti apa – apa  jika ternyata mereka menjalankan  

tugas jabatan sebagai Notaris namun tidak dapat dipercaya. Dengan 

demikian haruslah sejalan antara Jabatan Notaris dan orang yang 
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menjalankan Jabatan Notaris tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang 

tidak dapat dipisahkan 

Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan 

suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif 

melalui Undang Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal 

tersebut berdasarkan Pasal 2 UUJN : 

“Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” 

Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya 

dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. 

Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan 

jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam 

mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung 

jawab, yang artinya :  

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan 

benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum 

dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.  

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta 

yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak 

yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada – 

ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang 

berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya 

itu.  
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3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta 

Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna
2
. 

Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya 

jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang 

berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta otentik yang dibuat oleh 

Notaris. Maka dari itu Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum 

kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.  

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis 

adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi 

dibuat untuk pembuktian, dimana pembuktian itu dilakukan jikalau 

terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila suatu akta merupakan akta 

otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap 

para pihak yang membuatnya yaitu :
3
  

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah 

mengadakan perjanjian tertentu; 

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam 

perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu 

kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan 

perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan 

kehendak para pihak. 

                                                           
2
 Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester 

dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hal 64. 
3
 Salim H.S., Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 

2006, hal. 43 
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Menurut K. Wantjik Saleh, berdasarkan Undang-Undang suatu 

akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig 

Bewijs), artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akta resmi, hakim 

harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan dalam 

akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh 

memerintahkan penambahan pembuktian lagi.
4
   

Dalam sumpah jabatan Notaris disebutkan bahwa seorang Notaris 

haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak 

memihak. Seorang Notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-

telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan Notaris 

yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang 

Notaris harus tetap memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-

Undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat 

menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat 

menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dimana hal 

tersebut dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan 

keotentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. 

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang 

mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan 

hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta 

sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas 

                                                           
4
 K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata (RBg/HIR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 62 
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adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang 

menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan. 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, diperlukan adanya pejabat 

umum dan atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat 

akta otentk yang juga dimaksudkan sebagai lembaga notariat. Lembaga 

kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini muncul dari kebutuhan 

dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti 

dalam hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara 

mereka. 

Oleh karenanya kekuasaan umum (openbaar gezaag) berdasarkan 

perundang-undangan memberikan tugas kepada petugas yang 

bersangkutan untuk membuatkan alat bukti yang tertulis sebagaimana 

dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai kekuatan otentik.
5
 Notaris 

yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat 

dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan 

fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai 

kaidah-kaidah yang mengatur segala perikehidupan masyarakat, lebih luas 

lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat. 

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan sedang 

membangun, maka peran serta fungsi hukum bagi suatu profesi hukum 

tidaklah lebih mudah daripada di negara yang maju, karena terdapatnya 

berbagai keterbatasan yang bukan saja mengurangi kelancaran lajunya 

proses hukum secara tertib dan pasti tetapi juga memerlukan pendekatan 

                                                           
5
 Gunardi & Markus Gunawan, Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Raja Gravindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm.11 
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dan pemikiran-pemikiran yang menuju kepada suatu kontruksi hukum 

yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada secara 

mantap.
6
 

Tanggung jawab Notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum di 

dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan 

hukum itu sendiri, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk 

merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat.
7
 

Pada tanggal 15 Januari 2014 akhirnya Perubahan Undang-Undang 

Jabatan  Notaris diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan UUJN). Dengan UU 

Perubahan UUJN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam UU 

tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris. 

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan kepastian 

hukum dalam masyarakat  Indonesia yang merupakan Negara Hukum, 

Notaris berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang 

No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu perubahan yang melatarbelakangi 

dilakukannya penelitian ini adalah perubahan dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf c yang terutama menjelaskan mengenai kewajiban Notaris untuk 

melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta.  

                                                           
6
 Indonesia Legal Center, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris  & PPAT, 

Karya Gemilang, Jakarta, 2009, hlm.8. 
7
 Indonesia Legal Center, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris  & PPAT, 

Karya Gemilang, Jakarta, 2009, hlm.8. 
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Perubahan tersebut tidak didukung dengan ketentuan lainnya yang 

menjelaskan isi dari kewajiban Notaris tersebut (seperti dalam bagian 

penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 disebutkan "cukup jelas"), 

sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyak penafsiran mengenai 

sidik jari tersebut. Tetapi, jika dikaji lebih dalam, masalah yang lebih 

penting dari ketentuan mengenai sidik jari tersebut adalah mengenai 

kekuatan pembuktian dari akta yang tidak dilekatkan sidik jari 

penghadapnya guna memastikan akurat sebuah identitas penghadap. 

Salah satu ketentuan yang banyak mendapat perhatian di kalangan 

Notaris berkaitan dengan ketentuan UU Perubahan UUJN adalah 

ketentuan mengenai sidik jari tersebut yang diatur di dalam Pasal 16 ayat 

(1) huruf c yang menentukan  

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: ...c. melekatkan 

surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;” 

Ketentuan ini  banyak mendapat perhatian karena ada beberapa hal yang 

belum jelas berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut di dalam 

praktek Notaris, walaupun penjelasan pasal tersebut telah menyatakan 

“cukup jelas”. 

Berkaitan dengan hal tersebut penulis sekali lagi menuangkan 

berkaitan dengan masalah kewajiban untuk melekatkan sidik jari pada 

minuta akta dimana dalam prakteknya organisasi Notaris sempat 

dibingungkan dengan kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari 

penghadap pada minuta akta guna menjamin kepastian identitas 
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penghadap. Dimana para pengadap diharuskan  memberikan keterangan 

serta data diri yang benar sesuai identitas. 

Perintah ini diatur dengan tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c 

UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan itu berbunyi,  

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: c. melekatkan 

surat dan dokumen serta sidik jaris penghadap pada Minuta Akta”. 

 Kebingungan ini terjadi karena ketidakjelasan mekanisme penggunaan 

sidik jari tersebut. Sedangkan, Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf c hanya 

mengatakan cukup jelas. 

Penulis menghimpun berita bahwa, menurut Pengurus Pusat Ikatan 

Notaris Indonesia (PP INI) Fardian menilai tetap perlu pengaturan lebih 

lanjut mengenai ketentuan penggunaan sidik jari.
8
 Sebab, hal ini rawan 

terjadi penyalahgunaan, terlebih lagi ketika pembubuhan sidik jari itu 

dilakukan secara elektronik. Fardian juga masih menyimpan banyak 

pertanyaan seputar sidik jari elektronik ini. Di antaranya, bagaimana 

mekanisme penyimpanan sidik jari dan penggunaan sidik jari penghadap 

secara berulang-ulang. Pasalnya, ada beberapa penghadap yang membuat 

akta lebih dari satu kali, apakah penghadap cukup merekam satu kali sidik 

jari lalu di-print out sebanyak akta yang dibutuhkan atau merekam sidik 

jarinya satu per satu sesuai dengan akta yang selesai di buat, dan 

menambahkan bahwa masalah jari apa yang diambil sidiknya adalah 

persoalan teknis. Apabila suatu pasal memang membutuhkan aturan main 

                                                           
8
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8ed03d67c9/aturan-kewajiban-sidik-jari-di-uu-

bikin-bingung-Notaris  diakses Tanggal 10 Januari 2017 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/uu-no-2-tahun-2014-perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8ed03d67c9/aturan-kewajiban-sidik-jari-di-uu-bikin-bingung-notaris
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8ed03d67c9/aturan-kewajiban-sidik-jari-di-uu-bikin-bingung-notaris
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yang lebih jelas, tidak ditutup kemungkinan untuk dibuat suatu aturan 

pelaksana seperti peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah. 

Oleh karena itu dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas 

permasalahan hukum ini dengan judul :“PENERAPAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN 

NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN  PERLEKATAN SIDIK JARI 

PENGHADAP DAN PENANDATANGANAN PADA MINUTA 

AKTA NOTARIS GUNA LEBIH MENJAMIN KEPASTIAN 

IDENTITAS ” 

 

1. 2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekuatan pembuktian pada minuta akta yang tidak melekatkan 

sidik jari oleh para penghadap guna menjamin kepastian identitas? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari 

oleh  penghadap pada minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan 

Notaris ? 
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I. 3   Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian pada minuta akta yang 

tidak melekatkan sidik jari oleh para penghadap. 

2. Mengetahui serta memahami mengenai akibat hukum bagi Notaris yang 

tidak melekatkan sidik jari oleh  penghadap pada minuta akta. 

 

      I. 4    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat dari Segi Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam bidang 

hukum terutama dalam hal yang berkaitan kekuatan pembuktian 

pada minuta akta yang tidak melekatkan sidik jari oleh para 

penghadap serta memahami mengenai akibat hukum bagi Notaris 

yang tidak melekatkan sidik jari oleh  penghadap pada minuta akta. 

2. Manfaat dari segi praktis 

a. Bagi peneliti yaitu untuk mengembangkan wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai kepastian hukum terhadap 

akta notaris sehubungan dengan perlekatan sidik jari pada 

minuta akta melekatkan sidik jari penghadap pada minuta 

akta guna menjamin kepastian identitas penghadap. Dimana 
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para pengadap diharuskan  memberikan keterangan serta 

data diri yang benar sesuai identitas. 

b. Bagi masyarakat yaitu memberikan informasi dan 

menambah pengetahuan mengenai kepastian hukum 

terhadap akta notaris sehubungan dengan perlekatan sidik 

jari pada minuta akta melekatkan sidik jari penghadap pada 

minuta akta guna menjamin kepastian identitas penghadap. 
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I. 5     Sistematika Penulisan 

 Sistematika penelitian penulisan hukum ini terdiri dari V (lima) 

Bab, yang masing-masing bab memiliki sub-babnya tersendiri, yang secara 

garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN           

Didalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi  dan membentuk kerangka 

berpikir penulis dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, serta membekali penulis untuk menciptakan sustu preskripsi 

pada akhir penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini berisikan jenis penelitian, objek penelitian, bahan hukm, 

baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang 

bersifat menunjang pembahasan isu hukum dan sifat analisis yang 

digunakan didalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam Bab ini  berisi hasil dan analisis sebagai bentuk pemecahan 

masalah jawaban atas isu hukum yang diteliti berdasarkan berbagai teori 

hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran atas peneliti yang telah 

dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil penelitian 

terhadap isu hukum, sedangkan saran yang diwujudkan berupa 

rekomendasi yang bertujuan umtuk memberikan preskripsi bagi para 

penghadap dan Notaris dalam permasalahan mekanisme sidik jari pada 

minuta akta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




