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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Notaris adalah seseorang yang bergerak dalam bidang hukum 

dengan memberikan jasa pembuatan akta. Profesi notaris adalah suatu 

profesi tertentu dalam bidang hukum yang berwenang untuk membuat 

akta-akta tertentu yang kewenangannya tidak dimiliki oleh profesi lain. 

Hal ini menjadikan notaris sebagai satu-satunya profesi yang dikhususkan 

pada pembuatan akta. Profesi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan 

disebut dengan UUJN) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 

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

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut 

dengan UU Kenotariatan) tanpa menghapus UUJN tersebut selain daripada 

pelaksanaan kode etik yang juga diatur dalam kode etik Ikatan Notaris 

Indonesia (INI). 

Dibalik profesi notaris yang kian populer dewasa ini, perlu 

diketahui bahwa kenyataannya profesi tersebut bukanlah suatu hal yang 

baru. Menurut A.W Voors, profesi notaris merupakan salah satu profesi 

tertua yang keberadaannya bisa dilacak balik ke zaman Mesir, dimana 

mereka berkedudukan sebagai pejabat tertinggi (stadhouder), panglima 

perang (veldheer), ulama tertinggi (opperpriester) dan kesayangan para 
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wanita (lieveling der vrouwen).1) Dalam perkembangan selanjutnya, para 

notaris memiliki peranan penting dalam masyarakat, kedudukan dan fungsi 

mereka perlahan-lahan mulai berubah. Perubahan fungsi notaris ditandai 

dengan pekerjaannya yang semula sebagai pejabat negara, pembuat akta 

autentik,2) dalam praktiknya juga bisa merangkap sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang memiliki peran penting dalam pendaftaran tanah, yaitu 

membantu kepala kantor pertanahan kabupaten/kota untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah3) dan pejabat lelang.  

Arthur Allen Leff mengatakan bahwa akta pada dasarnya hanyalah 

sekumpulan kertas, yang kendati demikian, berisi pernyataan yang sangat 

penting, terutama tentang goods quality, the parties’ duties and remedies.4) 

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya akan 

disebut dengan KBBI) memberi definisi akta sebagai surat tanda bukti 

berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) 

tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut aturan yang berlaku, 

disahkan oleh pejabat resmi.5) Pembuatan akta adalah salah satu dari tugas 

notaris yang paling umum, tetapi jika dilihat lebih mendalam, seorang 

notaris dalam membuat suatu akta, ia tidak hanya menangani pembuatan 

akta melainkan keseluruhan hukum perdata sebagai suatu hukum yang 

                                                        
1)Tan Thong Kie, Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Pertama, (Jakarta: 

PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). hal.447. 
2)Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik 

Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”, https://media.neliti.com/media/publications/53204-

ID-kedudukan-notaris-sebagai-pejabat-pembua.pdf, diakses tanggal 16 September 2018. 
3)Pande Putu Doron Swardika, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, (Denpasar: Kertha Pertiwi Jurnal 

Ilmiah Magister Kenotariatan ISSN 2252-380X, 2014). hal.2. 
4)Brian Bix (ed), Contract Law, Volume II, (England: Dartmouth Publishing Company 

Limited, 2000), hal. 131. 
5)Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 

(Jakarta: Balai Pustaka,2001). hal. 22. 
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khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil. 6) Akta yang dibuat oleh 

notaris bervariasi yaitu mengenai semua macam perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan7) dan tunduk pada 

syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya akan disebut 

dengan KUHPer). Suatu akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam KUHPer dapat dikatakan cacat yang 

memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang 

baik atau kurang sempurna.8) Akta yang demikian dapat dibatalkan oleh 

hakim bilamana tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu 

perjanjian dan atau tidak memenuhi syarat dan tatacara untuk itu9) dan 

notaris yang membuat akta tersebut dapat dikatakan lalai dan dijatuhi 

hukuman. 

Black Law Dictionary membagi jenis-jenis kelalaian dalam 

berbagai macam kategori kelalaian 10 ) diantaranya adalah professional 

negligence atau malpractice yang mempunyai definisi an instance of 

negligence or incompetence on the part of a professional termasuk 

didalamnya legal malpractice yaitu a lawyer’s failure to render 

professional services with the skill, prudence, and diligence that an 

ordinary and reasonable lawyer would use under similar circumstances.11) 

                                                        
6)Tan Thong Kie, Op.Cit., hal. 461. 
7)Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15. 
8)Dapartemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal.185. 
9)Lieke L. Tukgali, Diktat Kode Etik Notaris: Memahami dan Mengerti Tentang Coppie 

Collationee dan Fotokopi Sesuai Asli Yang Menjadi Salah Satu Dari Kewenangan Notaris Dan 

Tanggung Jawab Serta Akibat Hukumnya Terhadap Notaris, (Tanpa Tahun). 
10)Bryan A. Garner (ed), Black Law Dictionary, Ninth Edition, (USA:West Group, 2009), 

hal. 1133-1135. 
11)Ibid., hal. 1044. 
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Sedangkan KBBI memberikan definisi yang lebih umum dimana kelalaian 

berasal dari kata lalai yang berarti lengah, kurang hati-hati, tidak 

mengindahkan (kewajiban, pekerjaan dan sebagainya). Kelalaian 

didefinisikan sebagai keadaan yang timbul sebagai akibat dari lalai 12)  

Lebih jauhnya karena undang-undang tidak memberi definisi 

mengenai kelalaian, maka kedudukan kelalaian (untuk selanjutnya akan 

disebut dengan culpa) mengacu pada Memori Penjelasan (Memorie 

Toelichting) yang mengatakan bahwa culpa terletak antara sengaja dan 

kebetulan, tetapi bagaimanapun juga ia dipandang lebih ringan dibanding 

dengan sengaja, berdasarkan hal ini pula Hazewinkel-Suringa 

mendudukkan culpa itu sebagai perbuatan pidana yang semu 

(quasidelict).13)  

Kelalaian notaris merupakan hal yang jarang dibicarakan atau 

diangkat ke pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak banyak putusan 

pengadilan yang menyatakan notaris bersalah atau menghukum notaris 

karena kelalaiannya tidak berhati-hati dalam membuat akta sehingga 

dipermasalahkan sampai di pengadilan. Kendati begitu, tidak dapat 

dipungkiri kenyataannya bahwa kelalaian yang dilakukan seorang notaris 

sangatlah fatal akibatnya karena produk akta yang dibuat oleh seorang 

notaris pada hakikatnya adalah kesempurnaan dalam bentuk tulisan 

maupun pembuktian. Seorang notaris dituntut untuk teliti dan cermat serta 

waspada dalam membuat akta, jangan sampai karena kelalaiannya, akta 

yang dibuatnya merugikan para pihak atau pihak ketiga. 

                                                        
12)Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal. 628. 
13)Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, Cetakan 

Pertama, (Jakarta:PT.Softmedia, 2012). Hal. 167. 
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Salah satu contoh notaris yang melakukan kelalaian dapat 

ditelusuri dengan membaca duduk perkara putusan nomor 

83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst antara Satria Djoenaedi melawan Hadiah 

Wulandari beserta para ahli waris almarhum Amrin Burhanudin yang 

diputus pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dan dikeluarkan pada 

tanggal 27 Oktober 2014. Putusan ini telah inkrah karena pencabutan 

perkara banding nomor 159/Srt.Pdt.Bdg/2014/Pn.Jkt.Pst pada tanggal 23 

Desember 2014.14) 

Perkara ini pada dasarnya adalah sengketa utang piutang yang 

berawal dari sebuah harta bersama berupa ruko yang sertifikat Hak Guna 

Bangunan (untuk selanjutnya disebut dengan HGB) nya telah dijaminkan 

oleh almarhum Amrin Burhanudin kepada Satria Djoenaedi (Penggugat) 

dalam perjanjian pinjam meminjam di bawah tangan tanpa sepengetahuan 

Hadiah Wulandari (Tergugat) selaku pemilik dari setengah harta bersama 

tersebut. Dalam dua bulan berselang, ruko tersebut dijual oleh Amrin 

Burhanudin kepada Herry Trimartono dengan akta PPJB nomor 19 yang 

merupakan akta notaris. 

Tergugat ketika menyadari telah terjadi PPJB tersebut telah 

menulis surat kepada sang notaris yang berkantor di wilayah Jakarta Pusat 

bahwa perbuatan notaris tersebut keliru karena yang menjadi objek PPJB 

tersebut setengahnya adalah milik tergugat.15) Karenanya, ketika bersaksi 

untuk Hadiah Wulandari (Tergugat), notaris Surjadi, SH mengatakan 

bahwa ia merasa tertipu atas keterangan yang diberikan Amrin Burhanudin 

                                                        
14)Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Sistem Informasi Penelusuran Perkara,http://sipp.pn-

jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara, diakses tanggal 29 September 2018. 
15)Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst”, hal. 11. 
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yang mengatakan telah bercerai dengan Tergugat sehingga dalam akta 

PPJB yang dibuat, notaris tidak mensyaratkan Tergugat sebagai istri untuk 

ikut tanda tangan di hadapan saksi sebagai notaris.16) 

Kendati putusan tersebut tidak mempermasalahkan kelalaian 

notaris, menurut Penulis hal tersebut berperan besar pada perkara ini 

karena notaris sebagai pejabat umum, walaupun telah dibekali dengan 

ilmu hukum yang pantas, dalam praktiknya tidak jarang membuat 

kesalahan yang dapat dilihat baik melalui perilaku maupun produknya 

yang berupa akta. Kesalahan tersebut bisa berangkat dari kelalaiannya 

yang tidak disengaja menjadi kesalahan besar sehingga akta yang 

dibuatnya menjadi tidak berkepastian hukum.  

Kesalahan notaris Surjadi SH berasal dari kelalaiannya yaitu 

langsung memercayai ucapan Amrin Burhanudin yang mengatakan sudah 

cerai dengan istrinya dan tidak melakukan pengecekan akta cerai dan surat 

keterangan pisah harta, sehingga dibuatnya perjanjian yang tidak 

melibatkan Nyonya Hadiah selaku pemilik dari setengah objek perjanjian, 

dengan demikian, para pihaknya tidak lengkap. Akta yang dibuat oleh 

Notaris Surjadi SH yang tidak memenuhi baik syarat subjektif maupun 

objektif yaitu sepakat (beliau tidak mengecek akta cerai dan surat 

keterangan pisah harta sehingga merugikan Nyonya Hadiah sebagai 

pemilik setengah objek perjanjian dalam akta tersebut) dan sebab yang 

halal (pengalihan harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah 

pihak). Menurut pasal 1320 KUHPer, syarat-syarat sahnya perjanjian 

                                                        
16)Ibid., hal. 18-23.  
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terbagi menjadi syarat subjektif dan objektif, tidak dipenuhinya syarat 

subjektif menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable), 

sedangkan tidak dipenuhinya syarat objektif menyebabkan akta tersebut 

batal demi hukum.  

Walaupun pada pokok perkaranya kasus tersebut bukan mengenai 

kelalaian notaris, namun jika dicermati pada bagian duduk perkara, 

terdapat gambaran bertapa kedudukan notaris sebagai pejabat umum 

berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih dalam kasus ini. 

Jika ditinjau secara kronologis, akan terlihat bahwa kelalaian notaris 

berperan besar dalam pembuatan akta, in casu akta PPJB yang dibuat oleh 

notaris Surjadi, SH. Dengan demikian, Penulis merasa tertarik dan 

mengambil kasus ini sebagai contoh untuk mengetahui lebih dalam 

tentang kelalaian notaris yang bersangkutan serta kedudukan akta tersebut 

secara pasti. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merasa perlu 

menganalisis secara mendalam dan menyusunnya dalam tugas akhir 

berupa Tesis dengan judul “CACATNYA SUATU AKTA AUTENTIK 

AKIBAT KELALAIAN NOTARIS (CONTOH KASUS: PUTUSAN 

NOMOR 83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst).” Selanjutnya penulis akan melihat 

pada segi kronologis kasus putusan tersebut serta membatasi objek 

penelitian ini pada kelalaian notaris dalam pembuatan akta beserta 

kedudukan perjanjian tersebut serta kekuatan hukumnya jika dilihat 

menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Yurisprudensi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi latar belakang 

sebagaimana yang telah diterangkan diatas, maka Penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimana relevansi kelalaian dengan kesalahan yang dilakukan 

notaris yang mengakibatkan cacatnya akta notaris dalam kronologi 

kasus putusan nomor 83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst? 

2) Bagaimana kedudukan dan akibat hukum dari akta perjanjian 

pengikatan jual beli antara Amrin Burhanudin dan Herry Trimartono 

yang dibuat oleh notaris yang melakukan kesalahan dalam proses 

pembuatan akta pada kronologi kasus putusan nomor 

83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tentu harus memiliki tujuan dan manfaat yang 

ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan 

penelitian, Penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi antara kelalaian 

dan kesalahan yang dilakukan notaris sehingga menyebabkan 

cacatnya akta notaris dalam kronologi kasus putusan nomor 

83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst. 
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2) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta akibat 

hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli dalam kronologi 

kasus putusan nomor 83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst. 

2 Manfaat Penelitian 

1) Segi Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat dapat memberikan masukan 

sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur 

dalam bidang hukum perdata, khususnya hal-hal yang berkaitan 

dengan akta notaris baik mengenai keabsahannya dan 

kedudukannya dalam dunia kenotariatan. 

2) Segi Praktis 

Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

berupa informasi kepada penulis sendiri maupun kepada pembaca 

untuk memperluas wawasan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan dunia kenotariatan, khususnya mengenai kelalaian notaris 

dan kaitannya dengan produk akta yang dibuat. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini digunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai bab-bab yang akan 

dijabarkan lebih lanjut oleh penulis, yaitu mencakup latar belakang 

permasalahan yang akan diteliti, rumusan permasalahan, tujuan dan 
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manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai landasan teori 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori 

mengenai kelalaian, kausalitas, perjanjian serta keabsahan 

perjanjian itu sendiri, juga pengertian mengenai Notaris dan akta, 

serta sekilas tentang harta bersama dan yurisprudensi sebagai 

kerangka pemikiran yang menghubungkan teori-teori yang 

berkaitan dengan masalah yang akan penulis analisis secara 

mendalam. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 

terkait dengan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, 

metode pendekatan dan analisa data penelitian.  

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi duduk perkara, profil para pihak, pertimbangan 

hakim, hasil putusan, dasar hukum serta hasil wawancara dengan 

notaris maupun akademisi. Dalam bab ini, penulis menguraikan 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari 

proses meneliti. Hasil penelitian akan digunakan penulis untuk 

mendapatkan fakta sebenarnya yang terkait dengan kasus yang 

berisikan informasi-informasi yang telah dipilih oleh penulis serta 

dihubungkan dengan teori-teori yang ada yang telah dipaparkan 
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oleh penulis. Juga pada bab inilah Penulis akan menguraikan 

permasalahan pada BAB I dengan menggunakan data hasil 

wawancara serta mengkoneksikannya dengan teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian di BAB II. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban 

singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis dan 

saran. Penyajian kesimpulan akan disajikan sesuai dengan runtutan 

permasalahan pada tugas akhir ini, penulis juga akan mengusulkan 

saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan 

permasalahan atau kendala yang dihadapi bila kejadian seperti ini 

terulang lagi. 




