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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang 

mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum 

sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai 

dokumen tertulis atas terjadinya sebuah peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum 

tersebut yang menjadi dasar dari suatu hak.  

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pejabat umum dan/atau sebuah 

lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat Akta Otentik. Profesi Notaris 

timbul karena adanya kebutuhan masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti 

mengenai hubungan keperdataan diantara sesama masyarakat. 

Notaris merupakan suatu profesi yang cukup penting dan dibutuhkan 

oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun 

dalam suatu Badan Hukum. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang 

membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya.
1
 Pemerintah 

memberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik kepada Notaris sebagai 

Pejabat Umum. Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kehidupan 

bermasyarakat memiliki peran sebagai kepastian dalam segala perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Notaris juga memberikan 

perlindungan hukum bagi pihak-pihak dengan diterbitkannya akta otentik yang 

                                                      
1
  Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris,  UU No. 2 Tahun 2014 , LN No. 3 Tahun 2014 



 2 

dibutuhkan dalam perbuatan hukum yang dilakukan, karena akta otentik ialah 

merupakan alat bukti paling sempurna dan terkuat. Dengan menerbitkan Akta 

Otentik, Notaris telah memberikan perlindungan hukum preventif bagi pihak-

pihak yang bersangkutan, karena Notaris memiliki kewajiban untuk 

mencantumkan dalam akta bahwa segala hal yang termuat dalam akta telah 

dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak, akta juga dibuat dan dibacakan di 

hadapan para pihak yang melaksanakannya, juga terdapat hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, dan para pihak membubuhkan tanda-tangan masing-masing 

sebagai tanda persetujuannya untuk isi Akta tersebut. Oleh karena itu, dalam hal 

terjadinya perselisihan diantara para pihak di Pengadilan, Akta ini dapat menjadi 

alat bukti yang paling sempurna  dan tidak terbantahkan sehingga, Notaris dalam 

menjalankan jabatannya wajib bertanggung jawab dan melaksanakan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.  

Walaupun telah dibuat atau diberlakukan aturan bagi Notaris dalam 

melakukan praktik profesionalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi 

pelanggaran atau penyimpangan norma-norma yang menyebabkan keadaan 

menjadi tidak tertib. Padahal sebagai pejabat umum, Notaris dituntut untuk 

bertanggung jawab terhadap setiap akta yang keluar atau diterbitkan dari 

kantornya, apabila akta tersebut dikemudian hari mengandung sengketa atau 

menyebabkan sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan serta diteliti apakah akta 

tersebut kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak jujur dalam 

memberikan keterangan kepada Notaris.  

Memiliki keahlian hukum dalam jabatannya tidak cukup untuk seorang 

Notaris dalam menjalankan profesinya, Notaris harus mematuhi seluruh kaidah 
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moral yang berlaku di masyarakat, Notaris juga harus memiliki moral dan etika 

profesi yang baik. Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani 

“Ethos” yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.
2
 Etika adalah 

refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh 

berkaitan dengan norma-norma atau tingkah laku manusia dari sudut baik dan 

buruk.
3
 Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan 

yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan 

profesional. 
4
 

Agar dapat menjaga integritas dan etika serta moral Notaris maka 

diberlakukan Kode Etik Notaris untuk seluruh orang yang menjalankan 

jabatannya sebagai Notaris. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai 

perkumpulan bagi para Notaris, INI juga berperan penting dalam ketertiban 

profesi sebagai penegak pelaksanaan kode etik profesi Notaris, juga sebagai 

pengawas untuk kelancaran profesi ini.   

Setiap Notaris harus selalu berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode 

etik profesi Notaris yang diatur oleh organisasi profesi Notaris Ikatan Notaris 

Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah tempat Notaris berkumpul. 

Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi Notaris Indonesia 

diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada Pasal 82. Sebelum 

berlakunya UUJN, Notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, 

yang menyebabkan kualitas dan pengawasan Notaris yang tidak kondusif. 

                                                      
2
 Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Dipenogoro, 1996), hlm. 7. 
3 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), 

hlm. 11. 
4
 K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 5-6. 
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Kode Etik hampir dimiliki setiap organisasi profesi, karena diperlukan 

sebagai pedoman berperilaku bagi anggota yang terdaftar, salah satunya ialah 

jabatan Notaris, karena seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kepercayaan yang diberikan kepadanya maka penting sekali untuk mematuhi 

setiap peraturan yang diatur di dalam Kode Etik profesi Notaris, sebab apabila 

diabaikan, akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pihak-pihak yang 

bersangkutan.  

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh 

pada kode etik jabatan Notaris. Kode Etik Profesi merupakan produk etika 

terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu 

profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. 

Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan 

merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dapat dipaksakan dari 

luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang 

hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan 

norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur 

perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat 

yang tidak etis bagi anggotanya. Profesi Notaris harus berperan untuk mencegah 

sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa yang akan datang.
5
 

Kode etik Notaris menyatakan bahwa untuk menjaga kehormatan dan 

keluhuran martabat jabatan Notaris, INI memiliki Kode Etik yang ditetapkan oleh 

Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI 

                                                      
5
 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek 

Notaris. (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 102. 
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dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di 

dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris 

Pengganti Khusus.
6
 

Ruang Lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota INI 

maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik 

dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
7
 Ikatan Notaris 

Indonesia merupakan suatu organisasi yang sangat penting peranannya dalam 

penegakkan pelaksanaan kode etik bagi profesi Notaris, Dewan Kehormatan 

Notaris memiliki tugas utama yaitu untuk melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan kode etik, pelaksanaan terhadap para Notaris sangat diperlukan 

apabila seorang Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas 

jabatannya sebagai Notaris dan atau melakukan pelangggaran terhadap peraturan 

umum atau melakukan kesalahan lain. Dewan Kehormatan bekerjasama dengan 

Majelis Pengawas untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum dan Kode Etik 

Notaris di kehidupan masyarakat. 

Disamping kode etik juga berlaku Undang-Undang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,  UU No. 2 

Tahun 2014 , LN No. 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), diatur bahwa 

dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, 

mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum.
8
   

                                                      
6
 Pasal 13 ayat (1), Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 

(INI), Banten, 29-30 Mei 2015.
 

7
 ibid. Pasal. 2. 

8
 Pasal 16 huruf a, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris.  
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Notaris sebagai seorang manusia biasa, dalam menjalankan tugas 

jabatannya dapat melakukan kesalahan dan atau pelanggaran. Notaris yang 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris 

sebagaimana Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa perdata, 

sanksi administratif, sanksi kode etik, bahkan sanksi pidana.
9
  

Dalam praktik banyak terjadi jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh 

para pihak, atau pihak ketiga lainnya, sering pula Notaris ditarik sebagai pihak 

yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu 

membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Notaris
10

 

Menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN, Akta Notaris adalah Akta Otentik yang 

dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Akta Wasiat adalah Akta Otentik 

karena dibuat di hadapan Notaris.  

Surat Wasiat atau Testamen ialah sebuah Akta yang berisi pernyataan 

seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang 

dapat dicabut kembali olehnya. Surat Wasiat secara fisik harus berupa suatu Akta 

yang memenuhi syarat. Jika dilihat dari isinya atau secara materiil, wasiat atau 

testamen merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat 

atau berlaku setelah pembuat Surat Wasiat meninggal dunia.  

Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka wasiat yang bersangkutan 

kedudukannya akan dapat menjadi di bawah tangan atau bahkan batal demi 

hukum, serta Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran untuk 

                                                      
9
 Putri A.R., Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yng 

Berimplikasi Perbuatan Pidana),  (Jakarta: PT. Softmedia, 2011), hlm. 9-10. 
10

 Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 20014 

Tentang Jabatan Notaris, (Bandung:Refika Aditama, 2008), hlm 24 
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memberikan alat bukti juga akan ikut serta dipertanyakan keahliannya dalam 

menjalankan jabatannya. Contoh kasus yang terjadi di kehidupan bermasyarakat 

salah satunya adalah seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi 

Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.BKS yang dilakukan oleh Notaris Ani Andriani, S.H. 

(tergugat), yang merupakan seorang Notaris/PPAT di Bekasi digugat oleh Nyonya 

Linda Soetanto (Pengggugat). Nyonya Linda sebagai penggugat merasa dirugikan 

atas perbuatan yang telah dilakukan Nyonya Ani dalam Surat Wasiat yang 

dibacakan olehnya kepada para ahli waris dari (Alm.) Tuan Eka Gunawan. 

Nyonya Linda Soetanto merupakan istri satu-satunya dari (Alm.) Tuan Eka 

Gunawan. Penggugat merasa dirugikan setelah Surat Wasiat No 5 tertanggal 12 

Mei 2010 dibacakan oleh Tergugat, pasalnya Penggugat baru mengetahui adanya 

Surat Wasiat tersebut setelah (Alm.) Tuan Eka Gunawan meninggal dunia, dalam 

artian dalam membuat Akta Wasiat, (Alm.) Tuan Eka Gunawan tidak memperoleh 

persetujuan isterinya ketika melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta 

perkawinan keduanya. Penggugat juga terkejut dan merasa dirugikan karena 

sebagian besar harta peninggalan (Alm.) Tuan Eka menjadi milik Tuan George 

Gunawan dan Nyonya Hanna Gouw. Penggugat juga menyatakan bahwa terdapat 

kejanggalan dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang seharusnya tidak 

dilakukan Tergugat. Terdapat perbedaan dalam beberapa salinan dari Surat Wasiat 

No. 5 tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh tergugat, terdapat materi-materi 

yang hilang (dihilangkan) dalam salinan wasiat yang Penggugat terima dari 

Tergugat.  

Bahwa dalam pembuatan Surat Wasiat, hadir juga sebagai saksi, George 

Gunawan, yang merupakan juga Ahli Waris dari (Alm.) Tuan Eka Gunawan, 
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padahal menurut ketentuan Pasal 907 jo. Pasal 911 KUHPerdata dan Pasal 53 

huruf C Undang – undang No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, 

pada pokoknya telah ditentukan bahwa: ―Pemberian keuntungan kepada saksi 

dalam wasiat harus dianggap tidak tertulis‖. Juga berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 944 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan: ―…sebagai saksi tidak 

boleh dipakai, segala waris atau penerima hibah wasiat, sekalian keluarga sedarah 

dan keluarga semenda ….‖. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka 

Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 haruslah dinyatakan ―Batal Demi 

Hukum‖ . Juga  diatur jelas dalam Pasal 40 UUJN tentang saksi, yakni:
11

  

Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 orang 

saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. 

1) Saksi tersebut dalam ayat 1 harus memenuhi syarat berikut: 

a. Minimal berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah 

b. Cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 

d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; 

e. Tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam 

garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan 

garis ke samping sampai derajat ketiga dengan Notaris atau para 

pihak. 

2) Saksi dalam ayat 1 harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan 

kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya 

kepada Notaris oleh penghadap. 

                                                      
11 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,  UU 

No. 2 Tahun 2014 , LN No. 3 Tahun 2014, Pasal 40 
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3) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi 

dinyatakan secara tegas dalam akta. 

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembuatan akta wasiat oleh Notaris sering kali terjadi tindakan atau prosedur 

yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

serta dengan Kode Etik profesi yang berlaku, seperti dengan tidak hadirnya isteri 

dalam pembuatan wasiat yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat spousal 

consent, serta pelanggaran lainnya; hadirnya Ahli Waris sebagai saksi dalam 

pembuatan Akta Wasiat, dan adanya perbedaan dalam salinan yang dibuat oleh 

Notaris. Pelanggaran dan kelalaian Notaris dalam contoh kasus tersebut 

membuktikan bahwa sering kali Notaris dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik 

profesi yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. 

Notaris sebagai manusia yang tidak terlepas dari kealpaan dan kelalaian, 

dalam menjalankan tugasnya tentunya kelalaian dan pelanggaran tersebut akan 

menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, terutama hal yang menyangkut akta 

wasiat yang menyangkut hak-hak seseorang. Berdasarkan uraian permasalahan 

tersebut, maka Penulis tertarik untuk membahas serta menganalisa mengenai 

keabsahan akta wasiat dalam hal Notaris melanggar ketentuan dalam menjalankan 

jabatannya tersebut, yang Penulis beri judul: ―Kedudukan Surat Wasiat yang 

Dibuat Suami di Hadapan Notaris Tanpa Kehadiran Isteri.” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan akta wasiat yang dibuat suami tanpa kehadiran 

isteri? 
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2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang tidak 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa tentang kedudukan akta wasiat yang dibuat suami 

di hadapan Notaris tanpa kehadiran isteri. 

2. Untuk menganalisa mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta 

Wasiat yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum 

kenotariatan. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari penulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai profesi Notaris dalam pembuatan Surat Wasiat. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi Tesis ini, penulis 

akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar 

belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini membahas landasan teori dan konseptual.  

Dalam landasan teori dibahas mengenai pengertian, 

tujuan, peran Notaris sebagai profesi dan pejabat 

umum, kewajiban dan larangan profesi Notaris, 

Akta Otentik, Akta Wasiat, ketentuan, jenis akta 

wasiat serta keadaan tidak hadir seseorang dan 

mengenai harta bersama. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode 

penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek 

penelitian, sifat  analisis beserta dengan pendekatan 

yang digunakan, dan  hambatan dalam penelitian 

berikut. 

 

BAB IV   PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menganalisis hasil penelitian yang 

terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu: 

1. Analisa mengenai kedudukan akta wasiat yang 

dibuat suami di hadapan Notaris tanpa 

kehadiran isteri. 
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2. Analisa mengenai tanggung jawab Notaris 

terhadap Akta Wasiat yang dibuat di 

hadapannya tanpa adanya persetujuan isteri. 

 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

ditarik dari penelitian ini berdasarkan pada teori-

teori dan konsepsi yang dipergunakan, serta 

pemikiran-pemikiran pribadi penulis. 

  




