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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah  

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang 

pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Undang-

Undang Nomor 30 TAHUN 2004 Tentang Jabatan Notaris  yang diundangkan 

dengan maksud untuk menggantikan Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie 

(Stb.1860 No. 3, selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan 

Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris 
1
dalam 

masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya 

Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat 

memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris 

itu sendiri. 

Notaris adalah bukan pegawai negeri. Notaris adalah pejabat umum yang  satu-

satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,  

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh  

yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik,  

                                                           
1
Fungsionaris Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum  dengan 

maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan  alat bukti tertulis yang bersifat 

otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan  hokum. 
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menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse,  

salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum  

tidak juga ditugaskan atau dikcualikan kepada pejabat atau orang lain.
2
  

Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang 

untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis 

serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang 

kuat dalam suatu proses hukum.
3
 Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga 

seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris.  

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik,
4
 berdasarkan  Pasal 

1870 dan 1871 KUHPerdata dikemukakan bahwa, akta otentik itu adalah  alat 

pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta  sekalian 

orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta  tersebut. 

Bahwa bermakna, dalam peradilan, hakim harus menganggap benar apa  yang 

dituangkan dalam akta notaril, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya,  beban 

pembuktian diletakan pada pihak yang menyangkal isi akta notaris tersebut. Lebih 

lanjut dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau  dihadapan 

pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta  dibuatnya.
5
 

                                                           
2 G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hal.31  
3 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2000, hal. 157. 
4
 Sjaifurrachman. Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju. 

2011. hlm. 63. 
5
 Ibid 



3 
 

Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, 

barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus 

dapat membuktikan sebaliknya.
6
 

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris
7
 dalam masyarakat hingga  

sekarang dirasakan masih disegani. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang  

yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda  

tangannya serta segelnya memberi jaminan dan bukti  kuat, seorang ahli yang tidak  

memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat  

suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau  

seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka  

seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.Notaris  

diwajibkan untuk melayani seluruh pihak secara netral. Berbeda dengan seorang  

advokat yang bertugas hanya memperhatikan kepentingan salah satu pihak alias  

kepentingan kliennya saja.  

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta 

masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena  

memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat 

dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena  

kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang.Jika terjadi  

penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang.  

                                                           
6
 A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung, Alumni, 1983, hal. 28. 
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Tujuan pembuatan akta adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti 

yang kuat, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari 

pihak lain. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut 

tersangkut dalam persoalan tersebut. Selain membuat akta otentik, notaris juga 

berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya 

proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses 

peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang 

dimaksud di sini erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan 

(bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi). 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum 

lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan Perundang- 

undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum. Selain akta otentik 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 otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 

diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban 

untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh 
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telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara 

membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses 

terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-undangan yang 

terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat 

menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris 

yang akan ditandatanganinya. 

Melalui akta otentik, dapat diformat secara jelas hak, kewajiban dan jaminan 

kepastian hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya atau dengan kata lain 

akta otentik merupakan bukti rekaman atas suatu perbuatan hukum yang telah 

dilakukan, mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti. Bila 

terjadi sengketa, akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para Notaris 

dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan, sepatutnya bersikap sesuai 

aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris mempunyai kewajiban untuk 

menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Notaris dituntut lebih peka, 

jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak 

yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. 

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggungjawab terhadap  akta 

otentik yang telah dibuatnya, jika akta  autentik  yang dibuatnya dibelakang  hari 

terjadi sengketa hukum, maka hal ini dapat dipertanyakan, apakah akta autentik 

tersebut merupakan kesalahan notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah 

dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta autentik 
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notaris yang telah dikeluarkan mengandung cacat hukum, baik karena kesalahan 

notaris maupun kelalaiannya, serta kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam membuat akta otentik. 

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta autentik tersebut  berasal 

dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan  keterangan 

yang tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh  para pihak, 

maka akta otentik yang dibuat notaris itu mengandung cacat  hukum. 

Bila karena keterangan para pihak tidak jujur atau menyembunyikan  sesuatu 

dokumen yang seharusnya diperlihatkan pada notaris, maka para pihak  yang 

melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai tuntutan perbuatan melawan  hukum 

oleh pihak yang merasa dirugikan.  

Notaris yang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud diatas meskipun ia 

tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta otentik tersebut dapat saja 

dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Kepolisian  Republik Indonesia dalam 

kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut. Di samping kewenangan yang 

dimiiki, Notaris memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN 

ditegaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, 

jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait 

dalam perbuatan hukum. 

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya   sebagai 

akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH  Perdata. Kemampuan ini 
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tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah  tangan.Akta dibawah 

tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak  yang berkepentingan tanpa 

bantuan penjabat umum.
8
 Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah 

apabila semua pihak yang menanda tanganinya  mengakui kebenaran dari tanda 

tangan itu atau apabila dengan cara yang sah  menurut hukum dapat dianggap 

sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.  

Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta autentik, artinya dari kata-katanya 

yang berasal dari seorang pejabat umum (notaris) maka akta itu terhadap setiap 

orang dianggap sebagai akta autentik. Akta autentik yang merupakan bukti yang 

lengkap  (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut  

dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat  

membuktikan sebaliknya.
9
 

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris disebut  Akta  

Relaas  atau  Akta Berita Acara  yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan  

disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau  perbuatan 

para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.  Akta yang 

dibuat dihadapan ( tenoverstaan)  Notaris, dalam praktek Notaris disebut  Akta para 

pihak , yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang  diberikan 

                                                           
8 R. Tresna,1993, Komentar HIR , Pradnya Paramita, Jakarta,hlm.142.  
9 Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata , PT. Rineka Cipta,  Jakarta,hlm.100  
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atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar  uraian atau 

keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.
10

 

Dalam  menjalankan tugasnya Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, 

seksama,  mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Pembuatan 

akta  Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau 

inti  Akta Autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan  

pembuktian formil yang membuktikan antar para pihak bahwa mereka sudah  

menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil  

yang membuktikan bahwa antara para pihak benar -benar peristiwa yang tersebut  

dalam akta iu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan  

bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut  dalam 

akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umumdan menerangkan 

apa yang ditulis tersebut. 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif  

kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk 

kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang 

berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di  “hadapan” atau 

“oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,  sehingga jika 

terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.
11

 

                                                           
10

 Habib Adjie, 2008,  Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.  30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris) , PT. Refika Aditama, Bandung,  hlm,128  
11

 Habib Adjie(a), 2009, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37.  
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Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat 

umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan 

akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa 

dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan 

perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang 

dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik. 

Rosa Agustina menjelaskan bahwa, perbuatan melawan hukum dapat dijumpai 

baik dalam ranah hukum pidana (publik) maupun dalam ranah hukum perdata 

(privat). Sehingga dapat ditemui istilah melawan hukum pidana begitupun melawan 

hukum perdata. Dalam konteks itu jika dibandingkan maka kedua konsep melawan 

hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.
12

 Persamaan 

pokok kedua konsep melawan hukum itu adalah untuk dikatakan sifat melawan 

hukum keduanya mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar. 

Persamaan berikutnya adalah kedua sifat melawan hukum tersebut pada prinsipnya 

sama-sama melindungi kepentingan (interest) hukum.  

Perbedaan pokok antara kedua sifat melawan hukum tersebut, apabila sifat 

melawan hukum pidana lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan umum 

(public interest), hak obyektif dan sanksinya adalah pemidanaan, sedangkan sifat 

melawan hukum perdata lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan 

individu (private interest), hak subyektif dan sanksi yang diberikan adalah ganti 

                                                           
12

 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta : Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2003), 

hal. 14.   
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kerugian (remedies). Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan syarat yang bertentangan dengan hak 

subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan 

kepatutan, bertentangan dengan ketelitian dan bertentangan dengan kehati-hatian.
13

 

Menurut Munir Fuady, “perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum 

pidana dengan dalam konteks hukum perdata adalah lebih dititik beratkan pada 

perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat 

privat. Sesuai dengan sifatnya yang bersifat publik, maka dengan perbuatan pidana, 

ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan 

individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum perdata 

maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”
14

 

Pelanggaran terhadap kewajiban menjalankan jabatan Notaris dapat 

menyebabkan hilangnya sifat otentitas suatu akta Notaris menjadi akta di bawah 

tangan dan dapat menimbulkan suatu sengketa di muka sidang pengadilan. Notaris 

akan menghadapi permasalahan hukum menjadi tergugat atau turut tergugat, karena 

pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk akta Notaris tidak 

memenuhi syarat sebagai akta otentik. Kehendak terakhir adalah suatu  pernyataan 

kehendak yang sepihak  dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu 

“beschikkingshandeling” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta 

kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap 

                                                           
13

 Ibid  
14

 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 

2005), hal. 22.   
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waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris  serta tidak perlu 

diberitahukan  kepada orang yang tersangkut. 

Akta wasiat merupaka salah satu akta yang di buat di oleh Notaris, Pasal 875 

KUHPerdata menyatakan :  

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang 

memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia 

meninggal dunia,dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”  

Dengan demikian, maka suatu wasiat ( testament) adalah  suatu akta, yaitu suatu 

keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang 

pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (testament) tersebut 

adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (testament) harus dapat ditarik 

kembali.  Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan 

kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang 

bertujuan menimbulkan akibat hukum. 

Dapat dikatakan  bahwa dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) notaris 

mempunyai peran yang sangat penting. Dari pasal 943 KUHPerdata mengatur 

bahwa : “Setiap notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat 

aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, 

memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”  

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan notaris dari 

awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (testament acte) sangat diperlukan 
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sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggungjawab notaris 

dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) mencakup keseluruhan dari tugas, 

kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat  

(testament acte), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta 

otentik.  

Notaris dalam  melaksanakan jabatannya harus berprilaku sesuai  Peraturan 

Perundang Undangan  yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan  

Kode Etik Notaris,  agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Notaris diawasi oleh 

Majelis Pengawas Notaris,  yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk  

mengawasi dan membina Notaris dalam  menjalankan Jabatannya 

Seperti dalam kasus putusan perkara No. 3124 K/Pdt/2013 dimana Notaris 

sebgaia tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta 

wasiat, pewaris membuat akta wasiat dalam keadaan tidak sehat atau sakit yang 

dinyatakan dalam surat keterangan dokter dan terdapat objek wasiat yang dalam 

bukti kepemilikannya bukan merupakan milik dari pewaris. Hal tersebut membuat 

kerugian bagi penggugat yang juga sebagai ahli waris dan pemilik objek wasiat 

yang dimasukkan dalam akta wasiat.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul 

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan 

Akta Wasiat. ( Studi Kasus Putusan Perkara No. 3124 K/Pdt/2013). 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

1. Apakah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam 

pembuatan akta wasiat pada Putusan Perkara No. 3124 K/Pdt/2013? 

2. Apakah akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris 

dalam Putusan Perkara No. 3124 K/Pdt/2013? 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris 

dalam pembuatan akta wasiat pada Putusan Perkara No. 3124 K/Pdt/2013. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan Notaris dalam Putusan Perkara No. 3124 K/Pdt/2013. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan  penelitian ini terbagi dalam dua hal, yakni manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 
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1.  Manfaat Teoritis. 

Secara  teoritis  penelitian ini  diharapkan dapat menambah bahan 

kepustakaan dan memberi wawasan yang lebih luas dalam ilmu hukum, 

khususnya pembuatan akta otentik oleh Notaris. 

2.  Manfaat Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat 

dan aparat pemerintah yang terkait dengan Notaris. Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum, 

khususnya Notaris agar dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-undangan, amanah dan berdedikasi tinggi 

sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum agar 

penegakan hukum (law enforcement) dapat berjalan dengan baik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I        PENDAHULUAN 

BAB I menjelaskan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan 

penelitian kegunaan, penelitian, dan  sistematika penulisan. 
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BAB II   TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN AKTA OTENTIK 

SERTA PEBUATAN MELAWAN  

Tinjauan pustaka, disini akan diuraikan mengenai tentang Jabatan 

Notaris , teori tentang akta, dan perbuatan melawan hukum  

 

BAB   III METODE PENELITIAN 

 

BAB   IV  ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG 

DILAKUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT 

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pembahasan kasus dan analisa 

untuk menjawab permasalahan yang ada 

 

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 




