
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan dasar 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang berintikan kebenaran dan keadilan yang mana menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk itu hukum positif di 

Indonesia telah mengatur jabatan Notaris dalam suatu Undang-undang, yaitu 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P) 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).  

Lembaga Notariat adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang 

timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki 

adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada 

dan atau terjadi di antara mereka. 
1
 Notaris merupakan pejabat umum yang 

mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa 

tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada 

masyarakat umum di bidang keperdataan.  

Jabatan Notaris dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan 

tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat 

bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan peristiwa atau 

perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang 

                                                      
1
 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal.2. 
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menghadap. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P dijelaskan bahwa 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.
2
  

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) bahwa Akta Otentik 

adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang 

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di 

tempat dimana akta itu dibuat. Akta Notaris adalah sebuah akta autentik 

memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Akta Notaris 

dapat digolongkan menjadi :
3
 

1. Akta yang dibuat oleh Notaris karena kewenangannya sebagai pejabat 

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

dilihatnya/disaksikannya atau hal-hal yang diketahuinya berdasarkan 

keterangan dan alat bukti yang ada, sehingga Notaris dapat membuat 

penetapan-penetapan berdasarkan aturan hukum, misalnya: akta 

keterangan waris atau akta penetapan waris, akta yang demikian 

disebut ambtelijk acte/ akta pejabat.  

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

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

akta pernyataaan kesaksian, akta pernyataan hal yang sebenarnya, akta 

                                                      
2
 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No.2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 

2014, TLN No. 5491, Ps. 1 Angka 1. 
3
Mustofa, Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 

1868KUHPerdata, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, 

Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel 

Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016, hlm. 2-3. 
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perjanjian sewa menyewa, akta perjanjian pemborongan, akta 

perjanjian kawin, dan lain-lain yang sifatnya adalah keterangan dari 

penghadap yang ingin dirumuskan dalam bentuk akta Notaris atau 

perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dimintakan 

untuk dirumuskan menjadi sebuah akta Notaris.  

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. Bahkan 

kasus-kasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah 

konsekuensi dari akta Notaris yang dibuatnya.  

Notaris merupakan profesi hukum yang mulia (nobile officium) 

dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. 

Jabatan profesi notaris juga merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu 

seorang notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-

undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada 

perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi notaris. Perilaku notaris 

yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi notaris, 

dengan demikian kode etik notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh 

seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya. 

Menurut Pasal 1 angka 5 UUJN-P, menyebutkan bahwa Organisasi 

Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk 

perkumpulan yang berbadan hukum.  Notaris dengan organisasi profesi 

jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris. 
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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 damn 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.
 4
 

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik 

Notaris. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu 

profesiyang mana perlu pengaturan secara spesifik mengenai perilaku 

profesi Notaris. Oleh karenanya, kode etik Notaris memuat unsur 

kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila 

Notaris terbukti melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata 

cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota Ikatan 

Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI).
5
 

Pengertian Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha 

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya, 

dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya 

ditegakkan kembali. Penegakkan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha 

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya 

                                                      
4
Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, 

(Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995), hlm.29. 
5
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan 

Di Masa Datang, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 194. 
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agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan 

hukum yang di langgar itu supaya ditegakkan kembali.
6
 

Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan 

hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan notaris. Tujuan pengawasan 

terhadap pada notaris ialah agar para notaris sedapat mungkin memenuhi 

persyarataan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan 

kode etik notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.
7
 

Penegakkan kode etik menurut UUJN adalah dengan cara pengawasan 

yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris atas kegiatan yang dilakukan 

oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menurut UUJN. 

Menurut Pasal 1 angka (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu 

badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

Namun akan tetapi, meskipun jabatan notaris telah diatur sedemikian, 

masih ditemukan adanya Notaris yang melaksanakan jabatannya tidak 

sesuai dengan UUJN dan Kode Etik. Seperti yang dialami oleh Notaris 

Satria Darma, Notaris di Padang yang terbukti secara sah melakukan tindak 

pidana pemalsuan akta autentik. 

Kasus ini bermula dari saksi Husni Syarkawi (selanjutnya disebut 

Saksi I) yang memiliki 2 (dua) unit ruko diatas sebidang tanah seluas 200 

m2 (duaratus meter persegi), terletak di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar 

Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan Sertifikat Hak Guna 

                                                      
6
 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung :PT. Citra Aditia Bakti, 2006), 

hal 115. 
7
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta  :CV 

Rajawali, 1983), hal 2. 
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Bangungan (HGB) No.161 dengan Surat Ukur No.00641/2003 tanggal 21 

April 2003 yang dibeli pada tahun 2005, atas nama Saksi I. Saksi I 

menyuruh adik iparnya saksi Asril Ilyas (selanjutnya disebut Saksi III) 

untuk menjualnya, selanjutnya Saksi III membuat pengumuman didepan 

ruko tersebut.  

Dedi Saputra, S.E. (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi 

dan datang ke rumah Saksi III serta menyampaikan maksudnya hendak 

membeli ruko tersebut. Setelah mendapatkan kesepakatan lalu meminta foto 

copy sertifikat tanahnya. Meskipun  jual beli ruko antara Saksi I dan 

suaminya saksi Adrimas Ilyas (selanjutnya disebut Saksi II, selaku Pejual) 

dan Dedi Saputra, SE. (selaku Pembeli) belum terjadi, namun oleh Dedi 

Saputra, sertifikat tersebut dijadikan jaminan pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang. Agar proses 

peminjaman dengan  jaminan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka 

Dedi Saputra bekerjasama dengan Notaris Satria Darma, SH (selanjutnya 

disebut Terdakwa I) menyatakan bahwa serifikat tersebut benar sedang 

proses balik nama ke atas nama Dedi Saputra, SE. dan dipertegas lagi oleh 

Terdakwa I, selaku Notaris dengan mengirimkan surat kepada Bank Nagari 

Cabang Niaga Padang.  

Selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat HGB No.161 lalu Dedi 

Saputra, SE. menelepon Saksi III untuk datang ke kantor Notaris, kantor 

Terdakwa I di Jl. Pemuda No.26 Padang pada hari Senin tanggal 19 

Desember 2011, bersama-sama dengan Saksi I untuk melakukan transaksi 

jual beli terhadap 2 (dua) unit ruko yang terletak diatas tanah dengan 
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Sertifikat HGB No.161 tersebut. Bahwa proses jual beli tidak terjadi/batal 

karena Dedi Saputra, SE. mengatakan uangnya dari Bank BCA baru cair 

besok tanggal 20 Desember 2011. Namun kemudian Terdakwa I 

mengatakan kepada Saksi I “karano ibu saksi-sakik, dari pado bolak balik 

kamari dari Payakumbuah ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangan sajo 

surek ko, sudah tu titip se sertifikatnyo jo ambo “ dengan artian “ karena ibu 

dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke 

Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya 

dititip sama saya saja”, dan untuk meyakinkan Saksi I kemudian Dedi 

Saputra, SE. mengatakan “pitih pinjaman wak dari bank kalua bisuak tu 

langsung wak kirim ke rekening ibuk” dengan artian “uang pinjaman saya 

dari bank akan keluar besok, setelah itu akan  saya kirim ke rekening ibuk” 

sambil meminta nomor rekening Saksi I.  

Kemudian Saksi I dan suaminya Saksi II merasa yakin dengan kata-

kata Terdakwa I, selaku Notaris dan kata-kata Dedi Saputra, SE., lalu Saksi 

I dan Saksi II memberikan Sertifikat HGB No.161 tersebut serta menanda 

tangani blanko Akta Jual Beli dan Pengikat Jual Beli yang belum ada 

tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya (blanko kosong) diatas 

materai 6000 yang sudah ditempel sebelumnya yang diberikan oleh 

Terdakwa I. Kemudian keesokan harinya tanggal 20 Desember 2011 

Terdakwa I di kantornya menyuruh saksi Rahma Dewi pegawainya untuk 

mengetik blanko kosong Akta Jual Beli dan Pengikatan Jual Beli yang telah 

ditanda tangani oleh Saksi I dan Saksi II selaku Penjual serta Dedi Saputra, 

SE. selaku Pembeli. 
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Namun dalam pertimbangan hakim telah terbukti bahwa pada tanggal 

23 Desember 2011 pembayaran atas tanah tersebut belum dibayar lunas oleh 

Saksi Dedi Saputra, SE sedangkan dalam Pasal 4 Surat Pengikatan Jual 

Beli Nomor : 06 yang dibuat dihadapan Terdakwa I, selaku Notaris di 

Padang pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011 pukul 09.00 WIB 

dinyatakan bahwa “Penguasaan atas tanah tersebut akan diserahkan oleh 

Pihak Pertama i.c dalam hal  ini Saksi I kepada Pihak Kedua i.c dalam hal 

ini Dedi Saputra, S.E segera setelah pembayaran lunas dilaksanakan pada 

saat penanda tanganan Akta Jual Beli dihadapat Pejabat Pembuat Akta 

Tanah”. 

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat 

yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan 

utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, 

merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang 

diatur dalam bab ke-XII dari buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
8
 

Tindak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya dan 

kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau 

dipalsukan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 264 

ayat (1) KUHP yang berbunyi: 
9
 

() Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan 

tahun, jika dilakukan terhadap:  

                                                      
8
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan 

Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Cetakan 

Pertama, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6. 
9
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Kedua puluh delapan 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2009), hlm. 97. 
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1. Akta-akta autentik; 

2. surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau 

bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 

perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai; 

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

diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan 

sebagai pengganti surat-surat itu;  

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

Dalam kasus ini perkara tersebut diputuskan dengan amar putusan 

menyatakan Terdakwa I telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan perbuatan pidana membuat surat palsu. Dan menghukum 

Terdakwa I dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, dengan 

ketentuan hukuman terebut tidak perlu dijalani apabila dalam tenggang 

waktu 10 (sepuluh) bulan terdakwa-terdakwa tidak melakukan perbuatan 

yang dapat dipidana. 

Kemudian terdakwa banding ke Pengadilan Tinggi Padang, dan 

diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan amar : 

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2014 

Nomor 535/Pid.B/2013/PN.PDG;  

2. Menyatakan Terdakwa I bersalah melakukan tindak Pidana penipuan 

secara bersama-sama;  

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun.  
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Dalam Putusan Kasasi Nomor 143 K/PID/2015 dan Putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 66 PK /PID/ 2017, Hakim menolak 

permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Terdakwa I.  

Kasus ini sudah pernah di teliti dan dibahas oleh Mahasiswa 

Universitas Andalas (namun tidak diketahui nama penulisnya) dengan judul 

“Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam proses balik nama sertifikat hak 

milik atas tanah (Studi Kasus Perkara Nomor : 535/Pid.B/2013/PN.PDG)”. 

Akan tetapi peneliti tertarik untuk meneliti dari aspek lembaga organisasi 

notaris sebagai pengawas notaris. Sehingga judul dari Tesis ini adalah 

PERANAN IKATAN NOTARIS INDONESIA ATAS AKTA OTENTIK 

YANG DIPALSUKAN OLEH NOTARIS (ANALISIS KASUS PUTUSAN 

NOMOR 66 PK /PID/ 2017 TANGGAL 30 OKTOBER 2017 JO. 

PUTUSAN NOMOR 143 K/PID/2015 TANGGAL 21 MEI 2015  JO. 

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG NOMOR 

153/PID/2014/PT.PDG. TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014 JO. PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR  535/Pid.B/2013/PN.PDG 

TANGGAL 23 JUNI 2014) 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang 

permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Perbuatan apa saja yang melanggar Kode Etik Dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris Satria Darma, SH 
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tersebut serta bagaimana tanggung jawab notaris atas pelanggaran 

tersebut ? 

2. Bagaimana peranan Ikatan Notaris Indonesia terhadap tindak pidana 

pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris Satria Darma, SH 

tersebut ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

untuk menjawab permasalahan mengenai : 

1. Perbuatan apa saja yang melanggar Kode Etik Dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris Satria Darma, SH 

tersebut serta bagaimana tanggung jawab notaris atas pelanggaran 

tersebut; 

2. Peranan Ikatan Notaris Indonesia terhadap tindak pidana pemalsuan 

akta otentik yang dilakukan oleh Notaris; 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan melakukan penelitian tesis ini, manfaat yang diharapkan 

adalah: 

1. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan Penulis mengenai 

perbuatan apa saja sebenarnya yang melanggar Kode Etik Dan 

Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris Satria 

Darma, SH tersebut serta bagaimana tanggung jawab notaris atas 

pelanggaran tersebut. 

2. Untuk mengetahui Peranan Ikatan Notaris Indonesia terhadap tindak 

pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penulisan tesis ini 

secara keseluruhan terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub-bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab I, penulis menguraikan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah yang menjadi pembahasan, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam Bab II, penulis menguraikan tinjauan profesi 

notaris, antara lain hal-hal yang berkenaan dengan :  

Tinjauan umum pengertian pejabat dan pejabat publik 

(umum),  

Tinjauan umum profesi, pengertian profesi dan profesi 

hukum, tinjauan umum notaris, pengertian notaris, 

kewajiban dan larangan notaris, wewenang notaris, 

pengawasan terhadap notaris,   

Tinjauan umum akta notaris, pengertian akta notaris, 

macam-macam akta,  kekuatan pembuktian akta notaris, 

kebatalan dan pembatalan akta, pengawasan notaris,  

Tinjauan umum kode etik notaris, pengertian kode etik 

notaris, Kewajiban, Larangan dan Pengawasan Kode Etik 

Notaris, serta Sanksi Atas Pelanggaran 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III, penulis menguraikan mengenai Bentuk 

Dan tujuan penelitian, metode pendekatan, sumber data, 

bahan hukum, metode penyajian dan analisis data dalam 

penulisan tesis ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV, penulis membahas rumusan masalah  

dalam penelitian tesis ini, dengan menguraikan perbuatan 

apa saja sebenarnya yang melanggar Kode Etik Dan 

Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh 

Notaris Satria Darma, SH tersebut serta bagaimana 

tanggung jawab notaris atas pelanggaran tersebut. Serta 

untuk mengetahui Peranan Ikatan Notaris Indonesia 

terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik yang 

dilakukan oleh Notaris. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab V, penulis menguraikan mengenai kesimpulan 

dari penelitian tesis ini sebagai jawaban atas pokok 

permasalahan dan saran-saran dari penulis terkait dengan 

permasalahan tersebut. 

 

 

 




