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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Profesi Notaris adalah sebuah profesi yang dapat menjembatani terwujudnya suatu 

harapan agar tercapainya keteraturan sesama manusia didalam hubungan hukum 

keperdataan yang ada atau yang sedang terjadi. Jabatan Notaris diadakan atau 

kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan 

melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik 

mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Sejarah mencatat awal lahirnya 

profesi jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan 

sumber kekuasaan. Para Notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja juga 

menjadi orang dekat paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. 

Bahkan pada abad kegelapan (Dark Age 500-1000 setelah Masehi) di mana penguasa tidak 

bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat 

yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Dari uraian di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk 

jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuran dan bermartabat tinggi.1 

Notaris sebagai pejabat umum sekaligus sebuah profesi, posisinya sangat penting 

dalam membantu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris merupakan 

profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan 

dengan pekerjaannya. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral. Tanpa etika Notaris hanyalah robot-robot yang bergerak 

                                                           
1 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang, 

(Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hal. 32. 
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dalam tanpa jiwa. Lekatnya etika pada profesi Notaris, maka Notaris disebut sebagai 

profesi yang mulia (officium nobile).2  

Keberadaan seorang Notaris dewasa ini sangatlah dianggap perlu oleh negara untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lalu lintas hukum, dalam mengadakan 

atau membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Dengan adanya kehadiran 

Notaris di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberi kepastian dan kelancaran 

hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, 

tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti kuat. Notaris 

didalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, 

yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan mandiri. Kehadiran dan keberadaan 

Notaris adalah sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau 

pembela. Notaris juga berkewajiban untuk memberikan nasihat hukum kepada para pihak, 

hal ini menjamin bahwa para pihak mengetahui apa yang menjadi keinginannya, tertuang 

dalam akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris.3 

Tugas dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat suatu 

produk hukum yang dinamakan dengan akta autentik. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat. Artinya, Notaris bukanlah satu-

satunya pejabat umum yang ditugasi oleh undang-undang dalam membuat akta autentik. 

Ada pejabat umum lainnya yang ditunjuk undang-undang dalam membuat akta autentik 

tertentu seperti pejabat kantor catatan sipil dalam membuat akta kelahiran, perkawinan dan 

kematian, pejabat kantor lelang negara dalam membuat akta lelang, Pejabat Pembuat Akta 

                                                           
2 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika, (Yogyakarta : UII Pres, 

2009), hal. 6. 
3 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 519-

520. 
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Tanah (PPAT) dalam membuat akta autentik di bidang pertanahan, Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) dalam membuat akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya, namun 

secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki 

kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir 

seluruh akta autentik. 

Implementasi dari Pasal 1868 KUHPerdata yaitu Notaris sebagai pejabat umum 

yang berwenang membuat akta autentik sehingga dengan akta autentik tersebut dapat 

menjamin kepastian hukum di antara para pihak dan dapat menghindarkan terjadinya 

sengketa. Jika terjadi sengketa antara para pihak, akta autentik tersebut dapat digunakan 

sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap 

hubungan masyarakat dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa. 

Sehubungan dengan itu pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatbald 1860 Nomor 3) yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan 

unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam 

bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal 

yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris(UUJN). Dengan demikian, UUJN dapat 

disebut sebagai penutup pengaturan masa lalu dunia Notaris di Indonesia dan pembuka 

pengaturan dunia Notaris di Indonesia masa datang.4 

Menurut Pasal 1 butir 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam 

                                                           
4 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan 

PPAT), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 17. 
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undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selanjutnya dijelaskan pada 

Pasal 1 butir 7, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Artinya pembuatan akta 

autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tentunya berpedoman kepada aturan 

yang terdapat didalam UUJN. Guna menghindari atau timbulnya cacat secara formil dari 

sebuah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka seorang Notaris dalam 

pembuatan akta harus berpedoman pada bentuk yang sudah ditentukan Pasal 38 UUJN, 

yaitu :5 

1. Setiap akta Notaris terdiri atas : 

a. Awal akta atau kepala akta; 

b. Badan akta; 

c. Akhir atau penutup akta. 

2. Awal akta atau kepala akta memuat : 

a. Judul akta; 

b. Nomor akta; 

c. Jam, hari,tanggal, bulan, dan tahun; 

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

3. Badan akta memuat : 

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; 

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; 

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang 

berkepentingan; 

                                                           
5 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentanng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : 

Refika Aditama, 2015), hal. 49-50. 
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d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat 

tingga dari saksi-saksi pengenal. 

4. Akhir atau penutup akta memuat : 

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat 1 

huruf m atau Pasal 16 ayat 7; 

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 

penerjemahan akta bila ada; 

c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; 

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang telah terjadi dalam pembuatan akta 

atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, 

pencoretan, atau penggantian. 

5. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan 

sebagaimana di maksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, juga memuat nomor dan 

tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya. 

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 

diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk 

memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah di 

mengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya 

sehingga menjadi jelas isi akta Notaris. Jika melihat dari fungsinya, maka akta autentik 

tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa :6 

1. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; 

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

menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

                                                           
66 Salim H. S., Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 43. 
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3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan 

sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah 

sesuai dengan kehendak para pihak. 

Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu 

adalah bahwa para pihak yang bersangkutan benar telah sepakat untuk melakukan sebuah 

perjanjian yang akan dituangkan ke dalam akta autentik. Sebagai bukti bagi para pihak 

bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para 

pihak adalah bahwa didalam isi suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang 

dituangkan kedalam akta autentik tersebut benar dari keinginan para pihak. Sebagai bukti 

pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para 

pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan 

kehendak para pihak adalah bilamana disangkal oleh pihak ketiga maka pihak yang 

menyangkal itulah yang harus membuktikan bahwa akta itu tidak benar dan akta autentik 

mempunyai tanggal yang pasti dan isinya sesuai dengan kehendak para pihak. 

Kewenangan Notaris membuat akta autentik yang berkenaan dengan perjanjian para 

pihak, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 UUJN. Dalam 

ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik.7 

Dalam membuat akta autentik mengenai perjanjian, Notaris harus memperhatikan 

syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata 

mensyaratkan hal-hal berikut di bawah ini untuk sahnya suatu perjanjian : 

                                                           
7 Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, (Yogyakarta : UII Press, 2010), 

hal. 57. 
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau 

persesuaian kemauan atau kehendak atau saling menyetujui kehendak masing-masing, 

yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan (dwang), kekeliruan 

(dwaling), dan penipuan (bedrog). Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun 

secara diam-diam.8 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Mengandung arti bahwa cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat 

melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran 

dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan 

sesuatu perbuatan tertentu.9 

3. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu 

perjanjian. 

a. Pasal 1332 KUHPerdata, barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian 

hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. 

b. Pasal 1333 KUHPerdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus 

tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak 

perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan; 

c. Pasal 1334 KUHPerdata, barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga 

dapat menjadi objek suatu perjanjian.10 

4. Suatu sebab yang halal 

                                                           
8 Aceng Asnawi Rohani, Anne Gunawati, dan Udin Narsudin, Pengantar Hukum Perdata Materi Dan 

Perkembangannya, (Bandung : Alumni, 2011), hal. 145. 
9 Ibid., hal. 145-146. 
10 Ibid., hal. 146. 
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Pasal 1337 KUHPerdata, menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian 

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.11 

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif, karena menyangkut tentang orang 

atau subjek perjanjian. Syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif, karena 

menyangkut tentang objek perjanjian. Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, 

perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau 

yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan 

perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 (lima) tahun. Selama tidak dibatalkan perjanjian 

tersebut tetap mengikat. Apabila syarat-syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjiannya batal 

demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah 

ada perikatan. Sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim 

(pengadilan).12 

Kenyataannya masih dapat ditemukan pembuatan akta perjanjian yang dibuat di 

hadapan Notaris yang merupakan perjanjian simulasi atas permintaan para pihak dan 

diketahui oleh Notaris yang bersangkutan. Yang di maksud dengan perjanjian simulasi 

adalah satu atau serangkaian perbuatan melalui mana dua atau lebih pihak mengesankan 

telah terjadi suatu tindakan hukum tertentu, padahal secara diam-diam disepakati bahwa 

diantara mereka tidak akan terbentuk perjanjian atau akibat hukum apapun dari simulasi 

yang dilakukan.13 

Dengan dibuatnya akta perjanjian simulasi berakibat tidak terpenuhinya salah satu 

syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu sebab yang 

tidak terlarang. Akta perjanjian simulasi yang diketahui oleh Notaris merupakan suatu 

sebab yang terlarang. Dikatakan terlarang dikarenakan pada Pasal 4 UUJN, Notaris 

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid., hal. 146-147. 
13 Herlien Boediono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, (Bandung : 

Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 87. 
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sebelum menjalankan profesinya bersumpah bahwa dirinya akan menjalankan jabatannya 

dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Atas dasar sumpah tersebut 

seharusnya Notaris wajib untuk tidak menuruti permintaan para pihak untuk membuat 

perjanjian simulasi yang bisa disamakan dengan perjanjian palsu. Dengan dibuatnya suatu 

perjanjian palsu oleh Notaris, maka Notaris tersebut telah bertindak tidak amanah dan tidak 

jujur, sehingga Notaris tersebut melanggar sumpah jabatannya yang terdapat pada Pasal 4 

UUJN. 

Sebagai contoh adanya praktik pembuatan akta perjanjian simulasi pada profesi 

Notaris, penulis menggunakan Putusan Nomor 2442 K/Pdt/2016. Penggunaan putusan ini 

dipersempit penggunaannya hanya untuk menggambarkan jika praktik tersebut benar 

adanya. Pada putusan ini, pihak pertama berencana ingin mendapatkan pinjaman dana 

untuk tambahan modal usahanya, namun karena tidak mengetahui caranya, pihak pertama 

menghubungi pihak kedua. Atas saran pihak kedua, pihak pertama bisa mendapatkan 

pinjaman melalui bank dengan cara menjadikan objek sengketa sebagai jaminan, syaratnya 

objek sengketa tersebut dibalik namakan terlebih dahulu yang sebelumnya atas nama pihak 

pertama menjadi atas nama istri pihak kedua. Setelah pihak pertama menyetujui syarat 

tersebut, maka dilakukanlah proses balik nama tersebut di PPAT yang dituangkan dalam 

Akta Jual Beli Nomor 452/2011 tertanggal 25 Agustus 2011. Sehubungan dengan proses 

balik nama tersebut, sehari kemudian dituangkanlah Pernyataan Bersama dalam Akta 

Nomor 24 tertanggal 26 Agustus 2011 di Notaris, yang isinya menyatakan setelah 

dilakukan balik nama kepada istri pihak kedua, maka dilakukanlah proses pencairan kredit 

atas nama istri pihak kedua kepada Bank Mega Cabang Yogyakarta bukan karena adanya 

jual beli akan tetapi pengambilan kredit sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh 

lima juta rupiah). Akibat dari serangkaian peristiwa tersebut, pihak kedua menjual objek 

sengketa kepada pihak ketiga berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 452/2011 tanpa 
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sepengetahuan pihak pertama dan mengenyampingkan Pernyataan Bersama yang 

merupakan perjanjian simulasi antara pihak kedua dengan pihak pertama. 

Oleh sebab itu penulis merasa di sinilah pentingnya penelitian berupa tesis ini yang 

berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP 

PERJANJIAN SIMULASI YANG DIBUAT DIHADAPANNYA”. Penulis akan 

membahas bagaimanakah kepastian hukum terhadap perjanjian simulasi yang dilakukan 

di hadapan Notaris dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap 

perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapannya menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan di atas, 

maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapan 

Notaris pada Putusan Nomor 2442 K/Pdt/2016 ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap perjanjian simulasi yang 

dilakukan di hadapannya pada Putusan Nomor 2442 K/Pdt/2016 ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian simulasi 

yang dilakukan di hadapan Notaris pada Putusan Nomor 2442 K/Pdt/2016. 

b. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap 

perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapannya pada Putusan Nomor 2442 

K/Pdt/2016. 



 

11 
 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan yang membahas mengenai 

perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapan Notaris. 

2) Memberikan manfaat yang nyata untuk kemajuan dan pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan yang membahas mengenai 

perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapan Notaris. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang 

sedang memperdalam hal yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang 

membahas mengenai perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapan Notaris. 

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menciptakan 

peraturan yang lebih jelas dalam bidang kenotariatan yang membahas 

mengenai perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapan Notaris. 

3) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam 

mendalami pemahaman mengenai bidang kenotariatan yang membahas 

perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapan Notaris pada praktiknya. 

4) Sebagai wacana yang luas yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya. 

D. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Teori 

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan 

teori hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan untuk mempermudah dalam 

penulisan selanjutnya, yaitu : 
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a. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum yang penulis gunakan adalah teori kepastian hukum 

milik Gustav Radbruch. Dipilihnya teori kepastian hukum berdasarkan pemikiran 

Gustav Radburch ini dikarenakan teorinya menyatakan bahwa hukum itu positif, 

sehingga menurut penulis, teori hukum ini cocok untuk diterapkan di negara 

Indonesia, dikarenakan teori hukum ini sesuai dengan sistem hukum yang berlaku 

di negara Indonesia. Negara Indonesia menerapkan sistem hukum positif, yang 

berarti negara Indonesia dalam menegakkan hukum menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam menemukan 

jawaban pada rumusan masalah pertama penelitian ini, yaitu bagaimana kepastian 

hukum terhadap perjanjian simulasi yang dilakukan di hadapan Notaris, tentunya 

penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh negara terhadap individu.14 

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa 

pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang 

birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch 

(1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. 

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu 

                                                           
14 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158. 
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positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, 

bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. 

Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. 

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch 

tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian 

tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau 

lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka 

menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-

kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum 

positif itu kurang adil.15 

Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, 

tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita 

keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari 

cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada 

konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi 

formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai 

unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum 

harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang 

tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat 

politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri 

yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa 

                                                           
15 Ngobrolin Hukum, “Memahami Kepastian (Dalam) Hukum”, 2013, https:// ngobrolin hukum. word press. com/ 

2013/ 02/ 05/ memahami- kepastian- dalam- hukum/, [29/09/2018]. 
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jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari 

kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.16 

Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

(Gustav Radbruch : Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit) adalah tiga 

terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar 

peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. 

Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, 

tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, 

sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, 

keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan 

sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan 

Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, 

ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the 

rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak 

berseberangan, melainkan justru bersandingan.17 

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. 

Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah 

keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai 

pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.18 

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian 

hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum 

positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian 

                                                           
16 W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), terjemahan 

Muhammad Arifin, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 42-45. 
17 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim 

: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 

2010), hal. 3. 
18 Ibid. 
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keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa 

ketiga tujuan hukum sederajat.19 

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah 

mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai 

keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan 

nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang 

berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk 

saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai 

tersebut (Spannungsverhaltnis). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai 

keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. 

Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan 

demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. 

Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur 

sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. 

Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. 

Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi 

hukum.20 

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu 

digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini 

disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan 

kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai 

dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang 

                                                           
19 Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 

97 PK/Pid.Sus/2012”, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3, Desember 2014. 
20 Surabaya Pagi, “Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan”, 2013, http:// www. 

Surabaya pagi. com/ index. php? read= Kasus- Bethany,-Perkara-Menarik-Perhatian-Publik-Kok-

Dihentikan-;3 b 1 c a 0 a 4 3 b 7 9 b d f d 9 f 9 3 0 5 b81298296290e657dcd1a3b2d0f035b8cf3266138f, 

[29/09/2018]. 
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dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch 

harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. 

Kemanfaatan Hukum; c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana 

dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik 

internal.21 

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu 

waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum 

ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. 

Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. 

Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan 

yang di maksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan 

apa yang kita inginkan, tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita 

ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, 

persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.22 

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau 

dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai 

keadilan dan kegunaan, karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah 

peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan 

dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. 

Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka 

sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, 

karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut 

bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya 

                                                           
21 Andrhee Adalah Andriy, “Tujuan Hukum”, 2014, http:// andri lamodji. wordpress. com/ 2014/06/03/416/, 

[29/09/2018]. 
22 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, 

(Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hal. 20. 
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berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai 

kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada 

kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang 

dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. 

Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai 

itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, 

seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.23 

b. Teori Pertanggungjawaban 

Teori pertanggungjawaban yang penulis gunakan adalah teori 

pertanggungjawaban milik Hans Kelsen. Dipilihnya teori pertanggungjawaban 

berdasarkan pemikiran Hans Kelsen ini dikarenakan teorinya menyatakan bahwa 

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau 

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 

Penjabaran teori pertanggungjawaban tersebut dapat diselaraskan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, 

dalam menemukan jawaban pada rumusan masalah kedua penelitian ini, yaitu 

bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap perjanjian simulasi 

yang dilakukan di hadapannya, tentunya penulis akan menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek 

                                                           
23 Law, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum”, 2013, http:// ilmu hukum uin-

suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html?m=1, [29/09/2018]. 



 

18 
 

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang 

bertentangan.24 

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan 

kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan 

kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), 

walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan 

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.25 

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari : 

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 

b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung 

jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena 

sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; 

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja 

dan tidak diperkirakan.26 

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability 

dan responsibility. Istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum 

                                                           
24 Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 

2007), hal. 81. 
25 Ibid., hal. 83. 
26 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung : Nuansa & Nusa Media, 2006), hal. 

140. 
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yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, 

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.27 

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang 

lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori 

tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty, sebagai suatu konsep yang terkait 

dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas 

perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus 

perbuatannya bertentangan dengan hukum.28 

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, 

pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan 

kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang 

memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; 

“geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without 

responsibility; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa 

pertanggungjawaban).29 

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan 

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu : 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan 

sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan 

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa 

yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena 

kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan 

                                                           
27 H. R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 337. 
28 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2011), hal. 54. 
29 Ibid., hal. 352. 
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(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah 

bercampur baur (interminglend). 

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja.30 

2. Kerangka Konsepsional 

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan 

definisi-definisi yang berkaitan dengan objek pembahasan untuk mempermudah 

dalam penulisan selanjutnya. 

a. Menurut Soekidjo Notoatmojo, Tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan 

etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.31 

b. Menurut Lumban Tobing, 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 dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau 

orang lain.32 

c. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

                                                           
30 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 336. 
31 Soekidjo Notoatmojo, Etika Dan Hukum Kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 11. 
32 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1983), hal. 31. 
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melaksanakan sesuatu hal, kemudian dari peristiwa ini muncullah suatu hubungan 

antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.33 

d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Simulasi adalah metode pelatihan yang 

meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang 

sesungguhnya; penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa 

model statistik atau pemeranan.34 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan 

Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian dan 

Notaris. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan hasil analisis dan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengemukaan kesimpulan dan saran dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

                                                           
33 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 2003), hal. 1. 
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai : Pustaka, 2002), hal. 1455. 




