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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I. Latar Belakang 

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 UUJN-P). Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat 

yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan 

peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang 

menghadap. Akta Notaris adalah sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam menjalankan jabatannya adalah suatu kenyataan beberapa Notaris 

melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum baik 

dalam perkara perdata, perkara administrasi dan perkara pidana . Notaris harus siap 

jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum 

perdata, administrasi maupun pidana, yang diakibatkan dari akta yang dibuatnya. 

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna 
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meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,merujuk pada 

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.1 

Akta Notaris dapat digolongkan menjadi :2 

1. Akta yang dibuat oleh Notaris karena kewenangannya sebagai pejabat 

(ambtenaar) yang berisi keterangan dari Notaris tentang hal-hal yang 

dilihatnya/disaksikannya atau hal-hal yang diketahuinya berdasarkan keterangan 

dan alat bukti yang ada, sehingga Notaris dapat membuat penetapan-penetapan 

berdasarkan aturan hukum, misalnya: akta keterangan waris atau akta penetapan 

waris, akta yang demikian disebut ambtelijk acte/relaas acte akta pejabat.  

2. Akta yang dibuat oleh seseorang atau para pihak di hadapan Notaris, akta yang 

demikian ini disebut partij acte atau Partai akta, misalnya: akta pernyataaan 

kesaksian, akta pernyataan hal yang sebenarnya, akta perjanjian sewa menyewa, 

akta perjanjian pemborongan, akta perjanjian kawin, dan lain-lain yang sifatnya 

adalah keterangan dari penghadap yang ingin dirumuskan dalam bentuk akta 

Notaris atau perjanjian / kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dimintakan 

untuk dirumuskan menjadi sebuah akta Notaris.  

Terhadap suatu partij acte yang dibuat oleh Notaris secara tidak patut maupun 

tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan kesusilaan serta tidak 

                                                           
1R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ketiga puluh 

satu (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 475. 
2Mustofa, Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 

KUHPerdata, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, 
Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 
21 Desember 2016, hlm. 2-3. 
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sesuai dengan ketertiban umum, maka akibat hukumnya yaitu dapat diminta untuk 

dibatalkan atau batal demi hukum. Sebagaimana dikatakan Subekti,3 dalam suatu 

kontrak harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Pada syarat 

obyektif, jika syarat itu tidak  terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. 

Artinya, dari semula tidak pernah ada suatu perikatan. Jika suatu syarat subyektif itu 

tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya 

perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak 

yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.4 

Akta Notaris yang berupa akta otentik merupakan alat pembuktian yang 

sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta 

notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Dalam prakteknya, seringkali 

sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasus-kasus 

pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta 

Notaris yang dibuatnya.  

Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris yang isinya 

dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum 

dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena 

kurang menguasai dalam melaksanakan tugas  dan jabatannya serta bertentangan 

dengan etika profesi Notaris. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas 

                                                           
3Subekti, Hukum perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 20. 
4Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, Cetakan 

Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 9 
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perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. 

Perkara pidana, perkara perdara dan administrasi yang melibatkan Notaris 

banyak dipermasalahkan aspek formal yaitu mengenai :5 

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun menghadap. 

2. Pihak yang menghadap notaris 

3. Tanda tangan yang menghadap. 

4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. 

5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta. 

6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi minuta akta 

dikeluarkan. 

Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yanuar Prayoga, Kasubbid Bankum 

Bidang Hukum Polda Jabar,6 mengemukakan : 

1.  Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan.  

2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau 

dianggap memberikan keterangan palsu.  

                                                           
5 Habib Adjie, Sangsi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris, Cdetakan Keempat 

(Bandung: Refika Aditama, 2017) hlm. 75. 
6 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-

notaris-ke-pusaran-kasus/ , diakses 21 Desember 2018 pukul 22.40 WIB. Disampaikan oleh Yanuar 
Prayoga dalam dalam ‘Seminar Pilar Penegakan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan dengan Aspek 
Pidana, Perdata, Perpajakan dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris’, 9 Mei 2016. 
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3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang 

sebenarnya. Sehingga salah satu pihak dianggap memberikan keterangan 

palsu. Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian. 

4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga 

akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai 

adalah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan 

dokumen. 

5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama 

tetapi isinya berbeda. “Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, 

tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua 

penghadap. 

6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini bisa 

terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu, dan salah satu pihak 

tidak berada di tempat. Mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan 

tanda tangan.  

7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu 

mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam 

posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan 

identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu. 

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris oleh pihak penegak 

hukum sering ditafsirkan Notaris sebagai pihak dalam akta, sehingga ketika isi akta 

dipermasalahkan oleh mereka yang nama tersebut dalam akta atau oleh pihak lainnya, 
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Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga 

ditempatkan sebagai saksi bahkan tersangka atau terdakwa.7 Tindak pidana yang 

didakwakan kepada notaris yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya biasanya 

adalah delik pemalsuan yang diatur dalam BAB XII yang mengatur Pemalsuan Surat 

KUHP yaitu pasal 263, pasal 264 dan pasal 266. Seperti yang dialami oleh Notaris 

Aceng Wijaya, Neni Sanitra Notaris di Pekanbaru, dan  Notaris Agustri Paruna yang 

terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dan tindak 

pidana pemalsuan surat.  

Notaris Aceng Wijaya bersalah karena melakukan perbuatan pemalsuan atas 

Akte  Hak Waris No.  2/1993  tanggal 3  Mei 1993 yang berbeda dengan salinan Akte  

Hak Waris No.  2/1993. Perbedaan tersebut adalah adanya perubahan terhadap minuta 

Akte  Hak Waris No.  2/1993 tanpa diketahui oleh pihak dan adanya perbedaan ahli 

waris antara minuta Akte  Hak Waris No.  2/1993 dengan salinan Akte  Hak Waris 

No.  2/1993.  

Penerbitan Akte  Hak Waris No.  2/1993 kemudian digunakan untuk membuat 

Akta Hibah dan  Pemberian Kuasa tanggal  07  Mei  1993,   Akta  Pemisahan dan  

Pembagian  tanggal  11  Mei 1993  yang  dibuat  oleh  Notaris Aceng  Wijaya  

sehingga merugikan Budiman sebagai ahli waris yang tidak memperoleh pembagian 

waris. 

                                                           
7Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Kesatu (Bandung: Refika 

Aditama, 2011), hlm. 1-2. 
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Kasus Notaris Aceng Wijaya hampir sama dengan dengan Kasus Notaris 

Sanitra perbedaannya adalah Notaris Aceng Wijaya diputus bersalah oleh Majelis 

Hakim Perkara Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr. melakukan tindak pidana pemalsuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sedang Notaris Neni Sanitra 

didakwa melanggar pasal 264 ayat (1) KUHP. 

Kasus Notaris Neni Sanitra  dimulai pada bulan Maret tahun 2011, PT. Bonita 

Indah diundang untuk mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus sepuluh) unit mobil 

ringan tanpa pengemudi yang akan disewakan ke PT. Chevron Pasifik Indonesia. 

Setelah mendapat undangan tersebut, Daniel Freddy Sinambela selaku Direktur PT. 

Bonita Indah mengadakan pertemuan untuk melakukan  kerja sama dengan Bonar 

Saragih dan Mangapul Hutahean. Kesepakatan antara Daniel Freddy Sinambela dan 

Bonar Saragih serta Mangapul Hutahaean dilakukan di Kantor Notaris Neni Sanitra, 

SH., M.Kn. di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Dari hasil pertemuan 

tersebut, Notaris Neni Sanitra membuat doslag atau draf perjanjian kerjasama (minuta 

Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011).8 Setelah draf perjanjian kerjasama selesai 

dibuat, kemudian Notaris Neni Sanitra menyerahkan draf perjanjian tersebut kepada 

Daniel Freddy Sinambela sebagai Pihak Pertama, sedangkan Bonar Saragih dan 

Mangapul Hutahaean sebagai Pihak Kedua, untuk dibaca dan dipelajari, selanjutnya 

para pihak membawa pulang draf tersebut. Ketika Daniel Freddi Sinambela membaca 

dan mempelajari, ternyata terdapat kekeliruan pada Pasal 7 draf minuta akta nomor 

                                                           
8  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015 Tanggal 18 November 2015 Atas 

Terdakwa Neni Sanitra SH., MKn., hlm. 16. 
 



8 
 

149 tanggal 30 Maret 2011 tersebut, lalu Daniel Freddy Sinambela meminta Notaris 

Neni Sanitra untuk memperbaikinya. Setelah draf minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 

Maret 2011 diperbaiki, kemudian Notaris Neni Sanitra membuat Minuta Akta Nomor 

149 tanggal 30 Maret 2011 dengan bunyi Pasal 7 yang telah dirubah sesuai 

permintaan Daniel Freddy Sinambela. Kemudian, minuta Akta Nomor 149 tertanggal 

30 Maret 2011 diparaf dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, 

namun Notaris Neni Sanitra belum menyerahkan salinan Minuta Akta tersebut 

kepada Pihak Pertama dengan alasan salinan Akta belum selesai dibuat. Atas 

kehendak Notaris sendiri, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 diubah (tidak ada renvooi), 

yaitu dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian diketik ulang menggunakan 

mesin ketik. Perubahan tersebut oleh Notaris Neni Sanitra dilakukan untuk 

menyesuaikan perubahan pada Pasal 7. Perubahan pada Pasal 7 tersebut juga oleh 

Notaris Neni Sanitra lakukan dengan menggunakan mesin ketik, selain itu juga 

melakukan pencoretan pada Pasal 6. Jika ingin mengubah suatu akta Notaris, harus 

dibedakan antara perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani dan setelah 

akta ditandatangani. Perubahan yang dilakukan sebelum dan setelah akta 

ditandatangani biasa disebut renvooi.9 Ketentuan mengenai renvooi ini terdapat pada 

Pasal 48, Pasal 49, Pasal, 50 dan Pasal 51  UUJNP. 

Pasal 48 ayat (1 ) UUJNP mengatur isi akta dilarang untuk diubah dengan, 

diganti,  ditambah, dicoret,  disisipkan, dihapus,  dan/atau ditulis tindih. Dalam Pasal 

                                                           
9http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e49bda7e30d/prosedur-jika terdapatkesalahan-

dalam-akta-notaris, akses tanggal 18 Mei  2018. 
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48 ayat (2) dimungkinkan Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk diganti,  ditambah, dicoret,  disisipkan dapat dilakukan dan sah jika perubahan 

tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (3) diatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi 

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti 

rugi, dan bunga kepada Notaris. 

Pasal 49 ayat (1) UUJN mengatur bahwa setiap perubahan atas Akta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) yaitu untuk untuk diganti,  ditambah, 

dicoret,  disisipkan dibuat di sisi kiri Akta. Pasal 49 ayat (2) UUJNP mengatur dalam 

hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat 

pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau 

dengan menyisipkan lembar tambahan. Selanjutnya Pasal 49 ayat (3) UUJNP 

mengatur perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah 

mengakibatkan perubahan tersebut batal. Pasal 49 ayat (4) UUJNP mengatur sanksi 

terhadap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian 

untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 

Pasal 50 ayat (1) UUJNP mengatur bahwa jika dalam Akta perlu dilakukan 

pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga 



10 
 

tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau 

angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta. Dalam Pasal 50 ayat (2) 

pencoretan tersebut dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain 

oleh penghadap, saksi, dan Notaris.  Pasal 50 ayat (3) UUJNP mengatur tentang 

tatacara perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 

ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).  Demikian pula Pasal 50 ayat (4) 

mengatur tatacara perubahan terhadap perubahan lain dan pencoretan yaitu pada 

penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas 

pencoretan. Pasal 50 ayat (5) UUJNP mengatur tentang konsekuensi hukum dan 

sanksi bagi notaris  terhadap perubahan lain dan pencoretan yang tidak sesuai dengan 

UUJNP hal mana diatur mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang 

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada 

Notaris. 

Selanjutnya pasal 51 ayat (1) UUJNP mengatur tentang perubahan akta berupa 

tindihan yaitu Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau 

kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pada 

pasal 51 ayat (2) UUJNP pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan 

memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan 

tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Pada pasal 51 ayat (3) diatur 
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Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan 

kepada para pihak. Terhadap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2),  ayat (4) pasal 51 UUJNP mengatur mengakibatkan suatu Akta hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi 

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti 

rugi, dan bunga kepada Notaris. 

Apabila akta tersebut telah ditandatangani, maka Notaris berwenang untuk 

membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta 

Akta. Pembetulan ini dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang 

dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada 

Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara 

pembetulan.  Salinan akta berita acaranya wajib disampaikan kepada para pihak. Jika 

Notaris tidak melakukan ketentuan pembetulan di atas, maka mengakibatkan akta 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat 

menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian 

biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.  Perubahan yang dilakukan Notaris Neni 

Sanitra pada Pasal 4, 6, 7 dan 9 pada minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 

tidak sesuai dengan UUJN, yaitu Pasal 48, 49, 50 dan 51.  

Salinan Akta Notaris yang dibuat dan mengacu kepada minuta Akta yang telah 

diperbaiki tidak sesuai dengan prosedur atau dengan cara yang tidak benar. Terhadap 

perubahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra tersebut, Daniel Freddy 

melaporkan Neni ke Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau dan telah 
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dilakukan sidang dengan putusan menyatakan pengaduan pelapor Daniel Freddy 

Sinambela dapat diterima; dan menghukum Notaris Neni Sanitra dengan teguran lisan 

karena telah menghapus, menindih dan menggantinya dengan yang lain terhadap 

Pasal 4,6,7 dan 9 Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011. Suatu benda, tanda, merk, 

mata uang atau suatu tulisan dipandang sebagai telah dipalsukan secara materiil jika 

benda, tanda, merk, mata uang atau suatu tulisan yang semula asli itu telah diubah 

demikian rupa, sehingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli.10 

Kasus Notaris Agustri Paruna dalam perkara Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk 

telah didakwa  bersama-sama  dengan Adinata Tupel dan Ir. Masdundung orang yang 

melakukan,  yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan , menyuruh 

memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akte) tentang hal yang 

kebenaraanya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau 

menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan 

kebenaran,  jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu 

KUHP. 

Delik pemalsuan yang didakwakan kepada Notaris Agusri Paruna tersebut 

berkaitan dengan pembuatan Akta  Berita  Acara  RUPS  Perseroan  Terbatas  PT  

Anugrah  Alam Katingan nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta  Berita  

Acara  RUPS  Perseroan  Terbatas  PT  Anugrah  Alam Katingan nomor 109 tanggal 

                                                           
10P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan 

Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Cetakan Pertama, 
Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5. 
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23 Nopember 2010. Salah satu pemegang saham PT Anugrah Alam Katingan merasa 

tidak pernah hadir, menghadap dan kemudian menandatangani Rapat Umum 

Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPS Nomor 101 

Tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 109 Tanggal 23 

November 2010. 

Pasal 263 KUHP mengatur tindak pidana memalsukan atau membuat secara 

palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu 

pembebasan utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, 

merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur 

dalam Bab ke-XII dari buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya 

disebut KUHP).11 

Tindak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya dan kesengajaan 

menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan oleh pembentuk 

undang-undang telah diatur di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 12 

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika 

dilakukan terhadap:  

1. Akta-akta autentik; 

2. surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun 

dari suatu lembaga umum; 

                                                           
11Ibid, hlm. 6. 
12Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Kedua puluh delapan 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2009), hlm. 97. 
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3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan 

yayasan, perseroan atau maskapai; 

4. talon, tanda bukti diividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan 

dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-

surat itu;  

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 

Pengaturan mengenai tindak pemalsuan diatur dalam pasal 266 KUHP yaitu 

menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akte) 

tentang hal yang kebenaraanya harus dinyatakan oleh akte itu , dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya 

sesuai dengan kebenaran,  jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian. 

Notaris dalam membuat akta autentik berusaha semaksimal mungkin untuk 

membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan dan harus mentaati ketentuan 

peraturan perundangan termasuk adalah ketentuan UUJN. Jika terjadi penambahan 

atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 UUJN-P, setiap 

perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas.13 Apabila kalimat yang dicoret kemudian 

diganti begitu saja dengan penghapusan, pengetikan tindih, maka perubahan tersebut 

tidak sah dan melanggar hukum. 

Judex factie pada persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui 

putusannya Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 25 Maret 2015 memutuskan 

                                                           
13Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Cetakan Keenam (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2016), hlm. 40 
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menyatakan Terdakwa Neni Sanitra, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana 

didakwa dalam dakwaan primer, namun bukan merupakan tindak pidana oleh 

karenanya hakim melepaskan Terdakwa Neni Sanitra dari segala tuntutan hukum 

serta memulihkan hak-hak Terdakwa Neni Sanitra dalam kemampuan, kedudukan, 

harkat serta martabatnya. 

Pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Majelis Hakim 

menyatakan Notaris Neni Sanitra tidak terbukti melanggar hukum. Putusan pelepasan 

dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak 

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 

hukum.14 Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak 

terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan 

pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.15 

Pasal 1 butir 12 KUHAP menentukan: Upaya hukum adalah hak terdakwa atau 

penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan 

atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan 

peninjauan kembali dalam hal serta tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

                                                           
14 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005), hlm. 77. 

15 A.Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 
1987), hlm. 3. 

 



16 
 

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi dengan 

alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak menerapkan 

peraturan hukum dengan benar atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana 

mestinya. Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1003 

K/PID/2015 yang diputuskan pada  tanggal 18 November 2015 mengabulkan 

permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum, Membatalkan 

putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr, serta 

menyatakan terdakwa Neni Sanitra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik,m enjatuhkan pidana terhadap 

Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta memerintahkan 

agar Terdakwa ditahan 

Tindakan dari Notaris Neni Sanitra yang melakukan perubahan dan coretan 

yang tidak berdasarkan UUJN sebagaimana diatur dalam pasal 48, pasal 49, pasal 50 

dan pasal 51 tersebut dianggap oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tersebut 

melakukan perbuatan pidana yaitu pemalsuan surat. 

Putusan atas Notaris Aceng Wijaya telah bersifat incracht van gewijde 

memutuskan Notaris Aceng Wijaya bersalah melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud pasal 263 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan  pidana  kepada Notaris Aceng 

Wijaya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun  namun pidana tersebut tidak 

usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada  putusan hakim  yang  menentukan lain 
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disebabkan Terpidana melakukan  suatu tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan 

selama    2 (dua)  Tahun berakhir.  

Mengacu  pada jenis pelanggaran serta sanksi yang di atur baik dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris, maka tidak memuat sanksi 

pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana notaris dalam menjalankan 

jabatannya sebagai Notaris. Keseluruhan sanksi yang dimuat dalam UUJN dan Kode 

Etik , hanya memuat dan berkaitan dengan pertanggung jawaban secara administrasi 

dan keperdataan saja.  

Disamping pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban secara 

perdata, pelanggaran Notaris atas Akta Otentik yang dibuatnya yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundangan maka dapat pula dituntut pertanggungjawaban secara 

pidana. 

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum 

Pidana Indonesia” menyebutkan:  “Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan 

mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-

satunya tujuan  dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata 

tertib dalam masyarakat”. Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa 

suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, 

yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang 

oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.16 

                                                           
16Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan Keempat Edisi 

Ketiga (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 1. 
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Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Jefferson menjelaskan: 

criminal responsibility is largely founded on moral culpability17, yaitu 

pertanggungjawaban  pidana umumnya bersumber dari pertanggungjawaban moral. 

Apa yang diungkapkan Jefferson tersebut erat kaitannya dengan pertanggungjawaban  

pidana notaris kaitannya dengan pembuatan akta. Dengan kata lain, dalam setiap 

pembuatan akta, Notaris harus bertanggung jawab baik secara moral terhadap 

substansi dari setiap akta yang dibuatnya. Dalam hukum pidana, parameter tanggung 

jawab pidana adalah asas kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen 

Straf Zonder Schuld atau Actus non facit reum nisi mens sit rea). Dalam UU No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menentukan “Tidak 

seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian 

yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang 

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan 

atas dirinya.” 

Selain pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan 

pekerjaannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maka dapat 

pula dikenakan sangsi administrasi. Demikian pula terhadap  Notaris Neni  Sanitra. 

PT Bonita Indah melalui direkturnya Freddy Sinambela  mengadukan tindakan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra tersebut ke Majelis Pengawas 

Daerah (MPD) dengan nomor surat W4.MPDN.07.01-1677Kota Pekanbaru dan 

                                                           
17Chairul Huda,  Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan ,  Cetakan Kedua Edisi Pertama (Jakarta:, Kencana 
Prenada Media, 2006) hlm. 19. 



19 
 

kemudian MPD Kota Pakanbaru menindaklanjuti laporan tersebut kepada Majelis 

Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Riau. Notaris Neni Sanitra dinyatakan 

telah melanggar Pasal 48 ayat (1) UUJN, pada tanggal 9 November 2012.  

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau  melalui putusan Nomor 

02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/IX/2012 memutuskan dengan amar putusan menyatakan 

pengaduan pelapor Daniel Freddy Sinambela dapat diterima serta menghukum 

Notaris Neni Sanitra, Notaris Kota Pekanbaru dengan sanksi teguran lisan, karena 

telah menghapus, menindih dan menggantinya dengan yang lain, terhadap Pasal 4, 

Pasal 6, dan Pasal 7 akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011, sehingga Notaris Neni 

Sanitra dinyatakan telah melanggar Pasal 48 ayat (1) UUJN yang berbunyi sebagai 

berikut: “Isi akta tidak boleh dirubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, 

penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan mengganti dengan yang lain. 18 

Putusan  Majelis Pengawas Notaris tersebut merupakan sanksi administrasi  

atas perubahan (renvooi) yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 48, 

pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 UUJN. 

Disamping sanksi pidana dan administrasi sebagaimana penulis uraikan di 

atas, maka atas perubahan (renvooi) yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 

UUJN serta perbuatan yang tidak sesua dengan UUJN lainnya , diatur pula sangsi 

perdata. Pasal 48 ayat (3), 49 ayat (4), 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) UUJN 

                                                           
18 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Putusan Nomor 

02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/IX/2012 Tanggal 9 November 2012. 
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mengatur pertanggungjawaban dan sanksi perdata bagi Notaris yang melakukan 

perubahan Akta tanpa mengindahkan ketentuan UUJN. 

Pihak yang dirugikan atas Akta tersebut dapat meminta ganti rugi kepada 

Notaris tersebut akibat perbuatannya yang dapat dianggap sebagai perbuatan 

melawan hukum (onrechmatigdaads) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH 

Perdata. 

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum 

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS DELIK 

PEMALSUAN (TELAAH PUTUSAN PERKARA NOMOR 

259/PID.B/2015/PN.CJR, PERKARA NOMOR 1003 K/PID/2015 

DAN PERKARA NOMOR 69/PID.B/2016/PN.PLK). 

 

I.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbuatan  pembuatan akta  yang tidak sesuai dengan peraturan 

jabatan notaris oleh Notaris dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

pemalsuan surat ? 
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2. Bagaimana penerapan sanksi kepada Notaris secara perdata dan administrasi 

terhadap perubahan akta yang tidak sesuai dengan peraturan jabatan notaris 

atas putusan pengadilan pidana yang telah dinyatakan bersalah? 

I.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini merupakan bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan 

untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping juga merupakan sarana 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. 

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Demikian juga penelitian ini 

mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif. 

Tujuan Obyektif Penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pelanggaran terhadap peraturan jabatan notaris yang 

dilakukan oleh Notaris . 

b. Untuk menganalisis penerapan sanksi baik secara administrasi, pidana dan 

perdata terhadap pelanggaran peraturan jabatan notaris oleh Notaris . 

2. Tujuan Subyektif. 

Tujuan Subyektif Penelitian ini adalah : 

a. Untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum sebagai 

sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam 

meraih gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana 

Universitas Pelita Harapan Jakarta. 
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b. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya kenotariatan. 

c. Untuk menambah, memperluas dan pengembangkan pengetahuan peneliti 

dalam masalah kenotariatan khususnya mengenai penerapan sanksi baik 

secara administrasi, pidana dan perdata terhadap pelanggaran peraturan 

jabatan notaris oleh Notaris . 

 

I.4. Metodologi Penelitian 

Penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu 

diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistimologis, ilmiah atau tidak 

suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaaan metode penulisan, 

bahan atau data kajian serta metode penelitian. 

Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksanaan secara hati-hati, tekun dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode 

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsipprinsip dan tata cara untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.19 

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok  dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran 

secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu 

                                                           
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6 
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diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.12 

Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu 

permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah 

sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah. 

1.4.1. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah  penelitian yuridis empiris. Metode penelitian normatif 

empiris digunakan dalam tesis ini karena berhubungan dengan implementasi 

ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat yang dilakukan juga dengan pendekatan judicial case study 

karena melibatkan pengadilan melalui putusannya.  

1.4.2. Jenis Data 

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada 

penelitian data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber 

data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu : data yang mendukung 

keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari 

perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi 

pustaka atau studi literatur. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

sumber dan jenis data sebagai berikut : 
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a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

yang dilakukan melalui wawancara dengan Majelis Pengawas Notaris, 

observasi dan alat lainnya. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 

kepustakaan. 

1.4.3. Cara Perolehan Data 

Perolehan data dilakukan dengan diperoleh secara langsung dari masyarakat 

yang dilakukan melalui wawancara dengan Majelis Pengawas Notaris, observasi dan 

alat lainnya dan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. 

1.4.4. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis empiris , yaitu penelitian yuridis dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut 

penelitian kepustakaan dan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti 

dilapangan yang merupakan data primer yaitu berupa putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap   dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk 

menganalisis secara kualitatif tentang tanggung jawab notaris dalam hal terjadi 

pelangaran jabatan notaris dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran jabatan oleh 

Notaris. 




