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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh 

Negara dalam membuat Akta otentik. Hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 serta 

mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut dengan 

“UUJN-P”) berikut: 

“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”. 

Akta otentik menurut ketentuan yang diatur pada Pasal 1868 

KUHPerdata adalah: 

“Suatu Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang 

dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

ditempat dimana Akta itu dibuat”.
1
 

Dikemukakan pula oleh Herlien Budiono, bahwa suatu Akta adalah 

otentik jika:
2
    

                                                           
1
 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet.34, (Jakarta: 

PRADNYA PARAMITA, 2004), hal.475 
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1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang.  

2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum   

3. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat Akta itu.   

Dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN-P dijelaskan lebih lanjut mengenai apa 

yang menjadi kewenangan Notaris sebagai seorang pejabat umum, yaitu: 

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang”. 

Melihat ketiga ketentuan tersebut maka nyatalah bahwa Pasal 1868 

KUHPerdata merupakan sumber lahirnya keberadaan pejabat umum dan 

secara implicit menunjuk Notaris selaku Pejabat Umum yang bertugas 

membuat Akta otentik. 

Menurut UUJN-P, Notaris selain bertugas untuk membuat Akta otentik, 

juga memiliki kewenangan lainnya yaitu mengesahkan tanda tangan dan 

menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

                                                                                                                                                               
2
 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan: Buku Kesatu, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 59 
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aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta 

risalah lelang. 

Penjelasan dari Tan Thong Kie mengenai Notaris:  

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat 

hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya 

dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh 

nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta 

ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang 

kuat dalam suatu proses hukum.
3
  

Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat 

umum, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan 

Notaris di Indonesia yang termuat dalam Ordonantie Staatblads 1860 nomor 

3, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli tahun 1860, berdasarkan ketentuan Pasal 

1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya 

berwenang untuk membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau 

oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta 

otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan 

memberikan grosse, salinan, kutipannya semuanya sepanjang perbuatan Akta 

itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat atau orang lain. 
4
 

                                                           
3
Tan Thong Kie, Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cet. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru 

van Hoeve, 2007), hlm.  444.  
4
 GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996) hlm. 31. 
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Seorang Notaris diangkat oleh pemerintah dan bertugas menjalankan 

fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum, dengan demikian ia 

menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang Notaris diberikan 

kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu Akta memiliki suatu nilai 

pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karenanya kedudukan Notaris 

yang independent dan tidak memihak, maka Akta yang dihasilkannya 

merupakan produk kepastian dan jaminan hukum yang pasti.   

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat Umum harus 

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang seperti yang diatur dalam 

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 

Oktober 2004 (selanjutnya disebut dengan “UUJN”), yang menyatakan 

sumpah/janji seorang Notaris: 

“Saya bersumpah/berjanji:  

-bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan 

perundang-undangan lainnya.  

-bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, 

saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, 

tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan 

kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya 

sebagai Notaris.  
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-bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh 

dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam 

jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama 

atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau 

menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”  

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang 

teguh kepada Kode Etik jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntunan, 

bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau 

merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun 

oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam 

mempraktekkannya. Dengan demikian Kode etik Notaris adalah tuntunan, 

bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi 

maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang 

pembuatan Akta.
5
  

Oleh karena itu, Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak 

sesuai dengan kode etik profesi Notaris. Keberadaan kode etik profesi Notaris 

diatur oleh organisasi profesi Notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia 

(INI), sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. 

Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi Notaris Indonesia 

diatur dalam UUJN-P.  

Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris semakin 

kuat setelah melewati judicial review di Mahkamah Konstitusi. “UUJN-P 

secara definitif menyebut nama “Ikatan Notaris Indonesia” pada Pasal 82 ayat 

                                                           
5
 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Bigraf 

Publishing, 1995), hal. 29. 
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(2). Lengkapnya Pasal itu berbunyi, “(1) Notaris berhimpun dalam satu 

wadah Organisasi Notaris; (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia; (3) Organisasi 

Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah 

profesi”.
6
 

Sebelumnya pasal yang sama dalam UUJN yang lama berbunyi, “(1) 

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris; (2) Ketentuan 

mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.
7
   

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan 

masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan 

menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi 

kode etik profesi. “Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar 

profesionalitas maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa 

terjebak menjadi “tukang” atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali nilai 

sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang 

dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh 

sayap.” 
8
  

Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini 

dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. 

                                                           
6
 Adrian Djuaini: INI Layak Sebagai Wadah Tunggal 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533d538b0e3ae/adrian-djuaini--brini-layak-
sebagai-wadah-tunggal Diakses tanggal 25 September 2018 Pukul 16:34 WIB 
7
 Adrian Djuaini, Ibid. 

8
 Bambang Widjojanto, Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok, Makalah 

disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005), hlm. 1 
 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533d538b0e3ae/adrian-djuaini--brini-layak-sebagai-wadah-tunggal
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533d538b0e3ae/adrian-djuaini--brini-layak-sebagai-wadah-tunggal
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Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang 

diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta 

keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang 

Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan 

mengganggu proses penegakan hukum.  

Kode etik profesi Notaris, yang disusun oleh organisasi Notaris, yaitu 

INI. Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris INI menjabarkan bahwa Kode Etik 

Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah 

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 tentang hal itu dan berlaku bagi serta 

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang 

yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para 

Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. 

Kode etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi 

pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup kode etik 

Notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris INI berlaku bagi seluruh 

anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan 

jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan di 

Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan 

dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat 

dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas 

ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik Notaris. 

Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat 

dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada 

keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai 

perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, 

melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris 

sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat 

atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum 

atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya 

sebagai Notaris. 

Tetapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti 

berbuat khilaf, keliru, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan 

atau pelanggaran kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak 

stabil yang perlu dipulihkan kembali. Untuk menegakkan ketertiban dan 

menstabilkan keadaan diperlukan sarana pendukung yaitu organisasi 

masyarakat dan organisasi Negara. Dalam bidang hukum, organisasi 

masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada 
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kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu adalah Negara 

yang berpedoman pada Undang-Undang (hukum positif). Melalui organisasi 

tersebut diharapkan dapat dipulihkan ketertiban dan kestabilan.
9
  

Dalam menjalankan jabatannya adalah suatu kenyataan beberapa Notaris 

melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan 

hukum baik. Notaris harus siap jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang 

terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, yang 

diakibatkan dari Akta yang dibuatnya. Notaris seringkali ditempatkan sebagai 

Tergugat atau Turut Tergugat, atau juga ditempatkan sebagai Saksi atau 

bahkan Tersangka atau Terdakwa.
10

  

Terhadap suatu partij acten yang dibuat oleh Notaris secara tidak patut 

maupun tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan 

kesusilaan serta tidak sesuai dengan ketertiban umum, maka akibat hukumnya 

yaitu dapat diminta untuk dibatalkan atau batal demi hukum. Sebagaimana 

dikatakan Subekti
11

, 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.
12

  

Jika suatu syarat subyektif itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal 

demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya 

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

                                                           
9
 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Notaris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),  

hlm.7. 
10

 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.2  
11 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm. 20 
12

 Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, Cetakan 
Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 9 
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pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak 

bebas. 
13

  

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan 

penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, Akta Notaris juga 

dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali 

sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah Akta Notaris.  

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 sehingga Akta 

yang telah dibuatnya dinyatakan menjadi Akta di bawah tangan atau menjadi 

batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukan cacat 

hukum dalam pembuatannya.  

Melihat dan menelusuri adanya Akta-Akta Notaris yang dibatalkan oleh 

putusan pengadilan, menarik minat penulis untuk meneliti mengenai 

pembatalan Akta Notaris oleh pengadilan, bagaimana seorang Notaris yang 

terikat oleh peraturan jabatan Notaris dan kode etik profesi melakukan 

pelanggaran sebagai pejabat umum sehingga Akta Notaris yang dibuat 

olehnya dipermasalahkan oleh para pihak ketiga lainnya. Seperti yang dialami 

oleh Endang Murniati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sleman. 

Adapun Akta Notaris No: 01/2015 tertanggal 03 Oktober 2015 tentang 

“Ikatan Jual Beli” dan Akta Notaris no.02/2015 tertanggal 03 Oktober 2015 

                                                           
13

 Ibid.  
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tentang “Kuasa menjual” dinyatakan batal atau tidak sah atau tidak memiliki 

kekuatan hukum berdasarkan permohonan dari Penggugat I yaitu Nyonya 

Suginem dan Penggugat II yaitu Heri Prasetyo serta menjadikan Notaris 

Endang Muniarti, S.H sebagai Turut Tergugat, dengan duduk perkara sebagai 

berikut: 

1. Penggugat I merupakan pemilik dari sebidang tanah hak milik Nomor 

10153/Sariharjo, dan tanah tersebut dijadikan Obyek Jaminan Hutang 

dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000- (lima puluh juta rupiah) 

dengan sistem angsuran selama 36 bulan di BPR Karangwaru oleh 

Penggugat II yang merupakan anak kandung Penggugat I; 

2. Bahwa di tengah perjalanan Penggugat II membutuhkan dana lebih dan 

dalam waktu terdesak, dan pada waktu itu Penggugat II melihat iklan 

penawaran pinjaman dana di koran lokal Kedaulatan Rakyat dengan 

jaminan sertifikat tanah yang prosesnya singkat dan cepat. Kemudian 

Penggugat II menghubungi nomor telepon yang ada di iklan tersebut, dan 

setelah mengajukan beberapa persyaratan, pengajuan kredit Penggugat II 

diterima oleh Wakhirun Al Rasid atau Tergugat II dengan nilai kredit 

sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 

hutang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 10153/Sariharjo tersebut, 

kemudian  Penggugat II ditemani oleh saudara Dicky yang berstatus 

pegawai atau orang suruhan dari Tergugat II datang bersama ke BPR 

Karangwaru guna melakukan penutupan kredit atas nama penggugat II di 

BPR Karangwaru dan mengambil sertifikat milik Penggugat I yang telah 

dijadikan jaminan hutang dan kemudian dengan dilakukan takeover atau 
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pengalihan kredit sertifikat milik Penggugat I diserahkan kepada 

Tergugat II sebagai jaminan atas pinjaman uang Penggugat II yang 

menggunakan nama ibunya yang bernama Ny.Suginem/ Penggugat I 

sebagai pemilik jaminan; 

3. Bahwa setelah pengambilan sertifikat di BPR Karangwaru, pada hari dan 

tanggal yang sama yaitu hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, Para 

Penggugat atas arahan Tergugat II sebagai bentuk jaminan atas hutang 

piutang tersebut diajak membuat suatu kesepakatan. Kemudian mereka 

mendatangi Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn, M.Hum guna membuat 

Akta Notaris mengenai PPJB lunas sebagaimana tertulis dalam Akta 

Notaris No: 24 tanggal 15 Januari 2015 antara Penggugat I dengan 

Endang Wahyuni yang merupakan istri dari Tergugat II yang mana 

dalam Akta tersebut dijelaskan bahwa Penggugat II menerima uang 

sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi pada 

fakta atau kenyataannya Penggugat II hanya menerima uang dari 

Tergugat sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) 

setelah dikurangi beban administrasi pengurangan bunga di muka; 

4. PPJB tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang yang mana nantinya 

apabila Penggugat II sudah membayar pinjaman beserta bunganya 

Perikatan Jual Beli (PJB) Lunas tersebut akan dibatalkan atau dengan 

bahasa yang di selundupkan untuk mengaburkan adanya akad hubungan 

hukum hutang piutang dengan di gunakan bahasa “akan dibeli kembali” 

obyek tanah dan atau bangunan oleh penggugat I dan atau penggugat II 

setelah para penggugat melunasi hutang dan segala bunganya kepada 
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Tergugat II. Bersamaan dengan dibuatnya Akta PPJB Lunas dibuatkan 

pula Akta kuasa menjual No: 25 tanggal 15 Januari 2015 yang intinya 

Penggugat I memberikan kuasa untuk menjual obyek ke Endang 

Wahyuni dan Akta kuasa mengosongkan No: 26 tertanggal 15 Januari 

2015 yang pada pokoknya Penggugat di wajibkan mengosongkan obyek 

miliknya akibat adanya Akta perikatan jual beli lunas No: 24 tanggal 15 

januari 2015 tersebut; 

5. Bahwa setelah 3 bulan dari pembuatan Perikatan Jual Beli (PJB) Lunas, 

Penggugat II belum bisa membayar hutang beserta bunganya, kemudian 

Tergugat II menyarankan kepada Penggugat II untuk dilakukan penaikan 

nilai pinjaman menjadi Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta 

rupiah), kemudian pada tanggal 27 April 2015 Para Penggugat dan 

Tergugat II mendatangi Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn, M.Hum 

guna membatalkan PPJB lunas dengan Akta pembatalan No: 115 

tertanggal 27 April 2015 dengan di sertai pula adanya kuitansi 

kompensasi atas pembatalan transaksi jual beli antara Penggugat I 

dengan Endang Wahyuni senilai Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh 

juta rupiah) sehingga seolah-olah transaksi tersebut dianggap sebagai jual 

beli yang benar ada dan kemudian dibatalkan (pengaburan fakta), dan 

kembali sebagaimana kesepakatan perpanjangan waktu hutang piutang 

karena alasan menaikkan nilai hutang Penggugat II kepada Tergugat II 

dibuatlah kembali “Akta perikatan jual beli lunas” kembali sebagaimana 

tertulis dalam Akta Notaris No: 116 tertanggal 27 april 2015 beserta Akta 
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kuasa menjual No: 117 tertanggal 27 April 2015 dan Akta kuasa 

mengosongkan obyek No: 118 tertanggal 27 April 2015; 

6. Bahwa secara fakta di dalam Akta Notaris No:116 tertanggal 27 April 

2015 Penggugat II menggunakan nama orang kepercayaannya yang 

bernama Muhammad Fauqo Nuur sebagai pihak di dalam hubungan 

hukum pembuatan Akta perikatan jual beli lunas tersebut dengan 

Penggugat I, hal tersebut pada nyatanya terjadi demikian karena Notaris 

sudah mengenal lama dan baik Tergugat II dan telah biasa membuatkan 

Akta perikatan jual beli lunas untuk pihak Tergugat II sebagai dasar 

Tergugat II di dalam menjalankan usahanya memberikan pinjaman uang 

bagi para debiturnya. 

7. Bahwa setelah berjalan 3 (tiga) bulan, ternyata Penggugat II masih belum 

bisa membayar hutang pokok beserta bunga yang ditentukan oleh 

Tergugat II pada waktu yang telah di tentukan. Penggugat II beralasan 

asset milik Penggugat II berupa tanah dan bangunan Ruko miliknya 

belum laku terjual, dalam hal belum dapat melunasi hutang-hutangnya 

maka Penggugat II selalu ditagih dan diminta untuk membuat surat 

pernyataan oleh saudara Tergugat II, salah satunya surat pernyataan 

tertanggal 27 Juli 2015 mengenai pernyataan Penggugat I dan Penggugat 

II bersedia untuk membeli kembali tanah dan bangunan yang dijaminkan 

tersebut; 

8. Bahwa karena Penggugat II belum bisa melunasi hutang beserta 

bunganya atau dengan bahasa terselubung “membeli kembali” atas tanah 

yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat II, Para Penggugat diminta 
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untuk membuat kembali surat pernyataan terhadap saudara Tergugat II 

tertanggal 15 Agustus 2015 yang disaksikan oleh Saudara Ari Thonang 

Drajat Sutimbul, AMD atau Tergugat I dengan nilai pinjaman hutang 

naik menjadi sebesar Rp381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu 

juta); 

9. Bahwa sampai pada tanggal 3 Oktober 2015 hutang beserta bunga milik 

Penggugat II menurut perhitungan tergugat II dianggap menjadi sebesar 

Rp520.000.000,- (limaratus dua puluh juta rupiah) Para Penggugat belum 

bisa melunasi semua hutang beserta bunganya. 

10. Bahwa untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap penyelesaian 

hutang dari Penggugat I dan Penggugat II, maka oleh Tergugat II 

diberikan jalan keluar dengan menaikkan kembali nilai pinjaman uang 

menjadi Rp520.000.000,- (limaratus dua puluh juta rupiah)  dan 

perpanjangan waktu pelunasan lagi 3 (tiga) bulan sejak disetujui dan 

dibuatkan Akta notariil terkait. Tawaran dari Tergugat II tersebut 

diterima karena Penggugat II merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi, 

karena diancam oleh Tergugat II yang akan mengeksekusi jual obyek 

milik Penggugat I. 

11. Bahwa atas tawaran tergugat II mengenai menaikkan kembali nilai 

pinjaman dan jangka waktunya telah setujui oleh pengguggat II maka 

dibuatlah Akta Pembatalan atas perikatan jual beli (lunas) No:08 

tertanggal 03 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ir. Edwin 

Rusdi, S.H., M.Kn, M.Hum yang merupakan Akta pembatalan atas Akta 

Notaris No:116 tertanggal 27 April 2015 dan pada hari dan tanggal yang 
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sama datang ke Kantor Notaris Endang Murniati,S.H. guna membuat 

kembali Perikatan Jual Beli (PJB) lunas sebagai “tameng adanya hutang 

piutang yang belum selesai antara Penggugat I / Penggugat II dan 

Tergugat II, yang di dalam pembuatan hubungan hukum ini, Tergugat II 

menggunakan nama Tergugat I sebagai yang di percaya olehnya untuk 

menjadi pihak di dalam Akta Ikatan Jual beli lunas yang di buat oleh 

Notaris Endang Murniati, S.H. sebagaimana tertulis dalam Akta Notaris 

No: 01/2015 tertanggal 03 Oktober 2015 tentang “Ikatan Jual Beli” dan 

Akta Notaris no.02/2015 tertanggal 03 Oktober 2015 tentang “Kuasa 

menjual” yang keduanya dibuat oleh Notaris/PPAT Kabupaten Sleman 

Endang Murniati, S.H. antara Penggugat I dan tergugat I; 

Majelis Hakim pemeriksa perkara melihat adanya modus atau rangkaian 

manipulasi hubungan hukum pada Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris 

Endang Muniarti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sleman dimana 

kedudukan Notaris Endang Muniarti, Sarjana Hukum dalam perkara ini 

sebagai Turut Tergugat. Akta Notaris yang dibuat olehnya yaitu Akta Nomor: 

01/2015 tertanggal 03 Oktober 2015 tentang “Ikatan Jual Beli” (selanjutnya 

disebut Akta No 01) dan Akta Notaris Nomor: 02/2015 tertanggal 03 Oktober 

2015 tentang “Kuasa Menjual” (selanjutnya disebut Akta No 02) dinyatakan 

batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh Pengadilan 

berdasarkan Putusan Nomor 34/Pdt/2017/PT YKK Tanggal 9 Agustus 2017. 

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan fokus 

kajian tentang “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA 

NOTARIS YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (Studi Kasus: 
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Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/Pdt/2017/PT YKK 

Tanggal 9 Agustus 2017)”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulis membatasi pembahasan dengan pokok-pokok permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana Akta yang dibuat oleh Notaris Endang Muniarti, S.H. di 

Kabupaten Sleman dapat dibatalkan sehubungan dengan Putusan 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/Pdt/2017/PT YKK Tanggal 9 

Agustus 2017? 

2) Bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang dibatalkan oleh 

pengadilan dan apa yang harus dilakukan oleh Notaris jika hal tersebut 

terjadi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui bagaimana Akta yang dibuat oleh Notaris Endang 

Muniarti, S.H. di Kabupaten Sleman dapat dibatalkan sehubungan 

dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/Pdt/2017/PT 

YKK Tanggal 9 Agustus 2017. 

2) Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap Akta 

yang dibatalkan oleh pengadilan dan apa yang harus dilakukan oleh 

Notaris jika hal tersebut terjadi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata 

yang terkait dengan bidang kenotariatan di Indonesia. 

 

2) Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan 

yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

jabatan Notaris. 

1.5 Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan merupakan rencana susunan materi yang akan 

ditulis dalam tesis mulai dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika 

penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara garis besar 

mengenai isi penulisan hukum yang akan dibuat dengan maksud untuk 

mempermudah pembahasan. Sistematika Penulisan merupakan gambaran dari 

alur pikir penyusunan tesis.  

       Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, penelitian ini secara 

sistematis disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar 

belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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 Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai studi 

kepustakaan undang-undang, berbagai literatur dan buku-

buku teks yang terkait dengan permasalahan yang diangkat 

antara lain mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap 

Akta Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi 

Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 

34/Pdt/2017/Pt Ykk Tanggal 9 Agustus 2017). 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan kajian ini, 

termasuk didalamnya mengenai obyek penelitian, data dan 

sumber data, pengumpulan data serta hukum data. 

 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil 

hukum dan pembahasan tentang jawaban atas permsalahan 

yang diangkat dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana 

Akta yang dibuat oleh Notaris Endang Muniarti, S.H. di 

Kabupaten Sleman dapat dibatalkan sehubungan dengan Jo. 

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 

34/Pdt/2017/PT YKK Tanggal 9 Agustus 2017 dan untuk 

menganalisis bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap 

Akta yang dibatalkan oleh pengadilan dan apa yang harus 
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dilakukan oleh Notaris jika hal tersebut terjadi dengan 

menggunakan landasan teori dan metode penelitian yang 

ada. 

 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan 

dari hasil Analisis dan pembahasan serta saran yang 

sekiranya dapat bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




