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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehadiran Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan 

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Setiap masyarakat 

membutuhkan seseorang (figure) yang keterangan-keterangannya dapat 

diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) 

memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan 

penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup 

mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan 

datang.
1
 Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk 

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. 

Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris 

sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk 

kepentingan pembuktian/alat bukti. 

Menurut Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan 

yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, 

menyusun, membuat berbagai akta autentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya 

rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula 

kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.
2
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Hukum Positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu 

undang-undang khusus yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, 

selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN. 

Lahirnya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Jabatan Notaris UUJN Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana ditempatkan 

dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 semakin 

mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan 

kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya
3
. Melalui akta yang 

dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 

pengguna jasa Notaris.
4
 Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta-

akta autentik atas permintaan para pihak mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

autentik.
5
 

Suatu akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani, dimana memang 

dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atas suatu 

                                                                                                                                                                       
2
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peristiwa hukum.
6
 Suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian istimewa 

adalah akta autentik. Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata pengertian akta 

autentik, yaitu: 

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan 

oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”
7
 

 

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat 

oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

undang-undang.
8
 Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bukan saja 

karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena 

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan 

kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi 

pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas : 

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau “dihadapan” (ten overstaan) 

seorang pejabat umum, 

2. Akta itu harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, 

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
9
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Pegawai atau pejabat umum yang dimaksud pada ketentuan tersebut salah 

satunya adalah Notaris.
10

 Dengan demikian untuk membuat akta autentik 

seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”.
11

 

Notaris yang menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, tentu saja 

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuknya, dalam hal ini 

yaitu UUJN serta undang-undang lain yang terkait. Selain UUJN, Notaris juga 

tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Notaris 

yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia 

(selanjutnya disebut INI). Seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris 

terhadap masyarakat haruslah ada jaminan terhadap pengawasan dan pembinaan 

terus menerus agar Notaris dalam menjalankan kewajibannya selalu berpedoman 

pada kaidah-kaidah hukum. Kode Etik bagi profesi Notaris sangat diperlukan 

untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat oleh karena hal 

tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi 

yang diakui kebenarannya sesuai dengan UUJN, menetapkan Kode Etik bagi para 

anggotanya. 

Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 

tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang 

dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat 

umum. Sedangkan akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat 

                                                             
10

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
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Persada, 1993), hal.42. Notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar) dan kewenangannya 

atau kewajibannya yang utama adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang dimaksud 

pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.
12

 Kepastian 

hukum disini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten 

dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum disuatu negara 

itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-

undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum 

lainnya.
13

 Akta Notaris merupakan akta autentik jika dibuat berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum dalam undang-undang Jabatan Notaris, 

termasuk pula di dalam undang-undang tersebut dicantumkan syarat-syarat 

menjadi seorang Penghadap. Kekeliruan atau kelalaian atas akta yang dibuat 

Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya 

seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN.
14

  

Salah satu kewajiban seorang Notaris dalam membuat akta yaitu harus 

bertindak jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak,
15

 penuh rasa tanggung 

jawab dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan 

Notaris.
16

 Akta yang dibuat tanpa persetujuan dari pihak istri/mantan istri menjadi 

tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. 

Pada dasarnya akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris seharusnya 

memuat kehendak atau persetujuan para pihak yang melakukan perbuatan hukum 

                                                             
12

Andi.A.A.Prajitno, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?. (Surabaya: Citra Aditya 

Bakti,2010), hal.51 
13

Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Bayumedia Publishing 

2005), hal. 22 
14

 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, 

(Yogyakarta, UII Press, 2009), hal. 46. 
15

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

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf (a) 
16

 Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris, Pasal 3 angka 4 
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dalam akta tersebut. Namun pada kenyataannya terdapat akta yang dibuat tidak 

sesuai kehendak atau persetujuan istri/mantan istri sebagaimana kasus yang 

terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris DKI Jakarta Nomor 

02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/III/2015. Dalam kasus tersebut, seorang 

Pelapor yang bernama Endang Purwanti menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juli 

2012 telah dibuat 2 (dua) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah Hak 

Milik 3350 dan tanah Hak Milik 2413 yang dibuat oleh Notaris Yusmaneli, S.H. 

(Selanjutnya disebut Terlapor). Pelapor menjelaskan bahwa menurut Terlapor 

penandatanganan kedua Akta PPJB tersebut tidak diperlukan persetujuan dari 

Pelapor selaku mantan Istri dari Insinyur Monang Tampubolon, karena menurut 

Terlapor perkawinan antara Pelapor dengan Insinyur Monang Tampubolon telah 

putus karena cerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 

551/Pdt.G/2011/PNJKT.TIM tanggal 23 Mei 2012 dan telah tetap (Inkracht Van 

Gewisdje). Terlapor menjelaskan, Insinyur Monang Tampubolon tertanggal 13 

Juli 2012 mengeluarkan surat pernyataan bahwa ia mengalihkan beban/tanggung 

jawab hukum atas semua resiko yang timbul dari penjualan tanah menjadi beban 

dan tanggung jawabnya sendiri. Pelapor mengatakan bahwa tanah Hak Milik dan 

tanah Hak Milik 2413 merupakan harta gono-gini milik Pelapor dan Insinyur 

Monang Tampubolon, sehingga Pelapor merasa dirugikan karena terbitnya kedua 

akta PPJB tersebut dan Terlapor sudah lalai serta tidak seksama dalam 

menjalankan tugasnya sebagai Notaris yang telah mengesampingkan hak Pelapor 

atas harta bersama dari kedua tanah tersebut dengan membiarkan Insinyur 

Monang Tampubolon melakukan sendiri penjualan kedua tanah tersebut tanpa 
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keikutsertaan maupun persetujuan dari Pelapor padahal kedua tanah tersebut jelas 

merupakan harta bersama. 

Dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris tidak hanya berwenang 

melakukan pengawasan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan undang-

undang, akan tetapi Majelis Pengawas Wilayah Notaris juga melakukan 

pengawasan terhadap pelanggaran etika sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan 

Kehormatan. Pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan bagi kode etik Notaris, 

akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, agar para Notaris dapat memenuhi 

peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang di dalam menjalankan tugas 

jabatannya, demi untuk pengamanan dari pentingnya masyarakat yang 

dilayaninya. Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi terhadap 

pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan pelanggaran kode etik notaris mulai 

dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara serta 

mengajukan usulan kepada Menteri untuk memberhentikan dengan tidak hormat 

kepada notaris yang bersangkutan, tentu saja dengan berpedoman pada UUJN. 

Oleh karenanya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pertanggung jawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang 

Seharusnya Dibuat Dengan Persetujuan Istri/Mantan Istri (Studi Kasus 

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 

02/PTS/Mj.PWN.Prov DKI Jakarta/III/2015).” 

Penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab dari Notaris yang lalai 

dan tidak seksama dalam menjalankan kewajibannya dalam hal pembuatan akta 

autentik tidak dengan persetujuan dari istri/mantan istri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan 

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap akta autentik yang 

dibuat tanpa persetujuan istri/mantan istri? 

2. Bagaimana pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas 

Wilayah Notaris terhadap Notaris yang terbukti telah lalai dan tidak 

seksama dalam membuat akta autentik tanpa persetujuan istri/mantan 

istri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban Notaris 

terhadap akta autentik yang seharusnya dibuat dengan persetujuan dari 

istri/mantan istri. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi yang diberikan 

oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris yang terbukti 

telah lalai dan tidak seksama dalam pembuatan akta autentik yang 

seharusnya dibuat dengan persetujuan istri/mantan istri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu 

pengetahuan tambahan bagi para Notaris dan juga calon Notaris. 

Manfaat teoritis ini terutama berkenaan dengan norma dan tanggung 
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jawab bagi Notaris yang lalai dan tidak seksama dalam melaksanakan 

kewajibannya dan hal tersebut tentu saja telah melanggar ketentuan 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik INI. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para akademisi, 

praktisi hukum, dan seluruh anggota masyarakat yang memerlukan 

informasi hukum dan/atau pihak terkait dalam mengawasi Notaris yang 

melanggar kewajibannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

  Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

pokok  permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka  teori dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

  Dalam Bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa 

penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai teori 

dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dan menguraikan tinjauan pustaka mengenai 

tanggung jawab Notaris dalam hal kelalaian dalam 

menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, 

pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 

Notaris, dan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas 
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Wilayah Notaris terhadap Notaris yang membuat akta 

autentik tanpa persetujuan istri/mantan istri. 

BAB III  : Metode Penelitian 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian 

yang digunakan dalam sistematika penelitian. 

BAB IV  : Analisis dan Pembahasan 

  Dalam Bab ini penulis akan menguraikan meliputi kasus 

posisi dari putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

Nomor: 02/PTS/Mj.PWN.Prov. DKI Jakarta/III/2015, 

analisis dan pembahasan terhadap pokok-pokok 

permasalahan antara lain pertanggung jawaban Notaris 

terhadap akta autentik yang dibuatnya tanpa persetujuan 

istri/mantan istri serta sanksi yang diberikan oleh Majelis 

Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris yang membuat 

akta autentik tanpa persetujuan istri/mantan istri. 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

  Merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari 

seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 




