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BAB I 

          PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya 

pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara 

mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan 

dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Pengertian negara hukum secara 

sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan 

atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan 

kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban 

hukum. 

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri 

“rechtsstaat” yakni sebagai berikut 
1
: 

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis 

tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. 

2. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-

undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, 

dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur). 

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut“vrijhedsrechten van 

burge” 

Sebagai negara hukum yang pada umumnya pelaksanaan kehidupan berbangsa 

dan bernegara di Indonesia selali mengedepankan hukum dan berlandaskan pada hukum, 

                                                           
1
 Jimly Assihiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 

hlm. 16-17. 



2 
 

maka dalam setiap perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sosial, tentunya 

merupakan suatu perbuatan hukum dan salah satu penunjang kegiatan atau perbuatan 

hukum itu sendiri dikenal dengan istilah profesi hukum. Adapun salah satu profesi atau 

jabatan hukum yang kerap atau berhubungan erat dengan masyarakat dalam kehidupan 

sosial adalah Notaris. 

Istilah Notaris berasal dari kata Notarius, dalam bahasa Romawi, kata tersebut 

diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat 

tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa Notarius itu berasal dari perkataan “ 

nota dan literaria “ yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan 

atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber, tanda atau 

karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie). 

Notaris dalam menjalankan Profesi memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan 

tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk 

kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari 

akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan 

transparan demi menjamin terselenggarannya tujuan dan kewajiban semua pihak yang 

terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas 

jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, 

karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat 

kepercayaan dari masyarakat.  

Menurut Komar Andasasmita,“ agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang 

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

membuat berbagai akta otentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, 
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karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki 

sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2
  

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, sering terlihat dan terjadi perbedaan 

antara ketentuan yang berlaku dalam praktek dan apa yang ditentukan dalam teori. 

Terkadang hal-hal atau perkembangan yang baru belum dapat/belum mampu diikuti oleh 

perkembangan perangkat hukum di Indonesia, hal ini terlihat pada praktek notaris dan 

pejabat umum pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta-akta otentik. Notaris 

adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau 

diminta oleh para pihak yang membuat akta. 
3
  

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh 

keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Akta 

otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :  

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta 

pejabat“ (ambtelijke akten) ; 

2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan   “akta 

partij” (partij akten) ; 
4
  

 Akta pada sub 1 di atas, tandatangan para penghadap tidak merupakan keharusan 

bagi otentisitas dari akta itu. Jadi tidak menjadi soal apakah para pihak tersebut menolak 

untuk menandatangani akta itu. Sedangkan untuk akta pada sub 2 di atas, undang-undang  

mengharuskan  adanya  penandatanganan oleh  para pihak  terhadap  akta  yang   dibuat,  

                                                           
2
 Komar Andasasmita, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, (Bandung, 

Sumur, 1981), hlm.14 
3
 Sudikno Mertokusumo, Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, 

hlm. 49  
4
 G.H.S. Lumban Tobing,  Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit (Jakarta, Erlangga, 1999)  hlm 51-52. 
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dengan ancaman akan kehilangan otentisitasnya atau dapat dikenakan denda. 
5
     

 Pengertian akta partij, adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan 

keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan menandatanganinya. 

Sedangkan akta relaas, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan 

(termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan 

kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya dihadapan para 

saksi. Di sini Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tandatangannya, 

kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya.  

Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan 

dari tugas rutin seorang Notaris adalah tindakan menghadap atau berhadapan, pembacaan 

akta dan penadatanganan akta. Hal itu bisa diperhatikan dalam pembuatan suatu akta 

notaris, sering terdengar Notaris membacakan kalimat “Setelah saya, notaris 

membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para 

penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”. 
6
 

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya dalam tesis ini 

disingkat dengan UUJN) menentukan bahwa “akta Notaris adalah akta autentik yang 

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

Undang-undang ini“. Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan 

rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu : “Suatu akta otentik 

adalah akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau 

dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.  

                                                           
5
 Ibid. hlm 51-52 

6
 Komar Andasasmita, Notaris II, (Bandung, Sumur, 1983), hlm. 150 
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Berdasarkan pasal tersebut Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta 

otentik. akta otentik yang dibuat oleh Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris 

mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak atas suatu keadaan atau 

perbuatan hukum yang memuat uraian mengenai hal-hal yang terjadi dan peristiwa 

sebenarnya yang diterangkan oleh pihak dan menghadap kepada Notaris. Dengan adanya 

Undang-undang tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris dalam membuat akta 

otentik nanti dalam penerapannya akta tersebut mampu menjamin kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait. Akta otentik merupakan alat 

bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna.  

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tentunya selalu tunduk pada 

Undang-Undang Jabatan Notaris hal ini dapat terlihat dalam pasal 4 Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah: 

1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut 

agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya 

bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik 

Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan 

lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, 

mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan 

akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, 

martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan 

isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya 

untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
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dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau 

menjanjikan sesuatu kepada siapa pun". 

Bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan di atas khususnya 

mengenai pengucapan sumpah jabatan yang harus diucapkan oleh Notaris sebelum 

menjalankan jabatannya, pada dasarnya dapat terlihat bahwa selain harus tunduk pada 

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat hal lain yang harus dipegang teguh 

Notaris khususnya terhadap ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 

tentunya mempunyai keterkaitan dengan ruang lingkup profesi atau jabatan Notaris. 

Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian 

lahiriah (uitwendige bewijskracht) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk 

membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil (formele 

bewijskracht) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta dalam akta 

betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang 

menghadap. Kekuatan pembuktian Materiil (materiele bewijskracht) yang merupakan 

kepastian terhadap keterangan yang disampaikan dan ditulis dalam akta. 

Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) berwenang membuat akta 

otentik. Sehubungan dengan kewenangan tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab 

atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu 

sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau 

sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensinya yang ditimbulkan dari 

suatu perbuatan.  
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Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang 

ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap 

Notaris adalah pertanggungjawabannya pidana, administrasi dan perdata. Menentukan 

adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau pidana yang dilakukan oleh 

seorang Notaris harus memenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan Notaris yang 

dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh undang-undang. 

Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari 

Notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur 

bertentangan dengan hukum. Sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau 

kelalaian yang dilakukan Notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam 

perbuatan itu.  

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 
7
. 

Persamaan itu mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar. Persamaan 

lainnya adalah sifat melawan hukum tersebut pada prinsipnya samasama melindungi 

kepentingan (interest) para pihak, hak obyektif dan sanksinya adalah pemidanaan. 

Sedangkan sifat melawan Hukum Perdata lebih memberikan perlindungan kepada private 

interest atau masyarakat pada umumnya, hak subyektif dan sanksi yang diberikan adalah 

ganti kerugian (remedies). Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai 

perbuatan melawan hukum diperlukan syarat yang bertentangan dengan kewajiban 

                                                           
7
 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003) hlm 14. 
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hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan 

kesusilaan, bertentang dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.  

Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang 

terlibat dalam suatu perkara bidang Hukum, yang diakibatkan dari akta yang dibuatnya. 

Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkiri lagi saat ini cukup 

banyak persoalan hukum yang muncul dan terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang 

tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya.   

Notaris wajib dan harus mematuhi serta memahami semua ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pasal 16 ayat 

(1) UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :  

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak  berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;  

b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari 

Protokol Notaris;  

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;  

d. Mengeluarkan  Grosse Akta, Salinan Akta  atau  Kutipan  Akta   berdasarkan   

Minuta Akta;  

e. Memberikan pelayanan sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang   ini; kecuali 

ada alasan untuk menolaknya;  

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan 

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali 

ditentukan lain oleh undang-undang;  

g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak 

lebih dari 50 ( lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat  dimuat dalam satu 



9 
 

buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat  jumlah  

Minuta Akta, bulan, dan tahun  pembuatannya  pada  sampul setiap buku;  

h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak  dibayar atau tidak  diterimanya surat 

berharga;  

i. Membuat  daftar  Akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut urutan waktu 

pembuatan Akta setiap bulan;  

j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang 

berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari 

pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;  

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir 

bulan;  

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan 

pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 

bersangkutan;  

m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah 

tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;  

n. Menerima magang calon Notaris.  

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan bahwa: “memberikan pelayanan 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk 

menolaknya”. Alasan yang dapat diberikan oleh Notaris apabila ia menolak untuk 

membuat akta para pihak antara lain yaitu alasan yang menyebabkan Notaris tidak 

berpihak. Contohnya seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris itu 



10 
 

sendiri maupun dengan istri/suaminya. Contoh lainnya seperti salah satu pihak tidak 

mempunyai kemampuan dalam bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum 

ataupun hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. 

 Pasal 16 ayat 1 huruf Huruf m menjelaskan Pembacaan dan kehadiran notaris 

dalam pembuatan akta merupakan bagian terpenting yang mesti dilakukan, 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 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 penandatangan akta. Dengan 

demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak 

menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.  

Menurut Penulis, kewajiban Notaris untuk hadir dalam penandatanganan dan 

membacakan akta merupakan suatu kepatuhan dan keharusan, mengingat Notaris 

merupakan jabatan kepercayaan, kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah salah 

satu bentuk wujud nyata kepercayaan masyarakat terhadap hukum, oleh sebab itu notaris 

dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang 

ada yakni Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode 

Etik Notaris dan Peraturan Hukum lainnya. Janganlah pernah sekalipun menodai 

kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada jabatan Notaris.  

Dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana yang dijelaskan 

pada pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, jika ditelaah dari kata perkata pasal tersebut jelas 

bahwa penandatanganan akta harus dihadiri oleh notaris dan saling berhubungan dengan 
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keharusan notaris hadir dan membacakan akta tersebut, kecuali diminta atau dilakukan 

lain oleh para pihak yang berkepentingan 10 dan alasan-alasan lain sehingga notaris tidak 

dapat hadir dalam penandatanganan dan membacakan akta pada pihak-pihak tersebut 

dalam pembuatan akta, apa lagi hanya dengan memberikan akta yang sebagian isinya 

masih kosong”.  

Selain kewajiban dan tanggungjawab notaris berdasakan UUJN, notaris harus 

senantiasa berprilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik notaris (KEN) ikatan Notaris 

Indonesia (I.N.I), bahwa notaris dalam memangku dan menjalankan jabatan wajib : 

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; 

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris; 

3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan; 

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; 

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu 

pengetahuan hukum dan kenotariatan; 

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; 

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat 

yang tidak mampu tanpa memungut honorarium; 

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-

satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan 

sehari-hari; 
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9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan 

pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang 

memuat : 

a. Nama lengkap dan gelar yang sah; 

b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; 

c. Tempat kedudukan; 

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan 

huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. 

Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan 

papan nama dimaksud. 

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh 

keputusan Perkumpulan. 

11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib; 

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal 

dunia; 

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan 

Perkumpulan; 

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan 

penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah; 

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas 

jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara 

baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha 

menjalin komunikasi dan tali silaturahmi; 
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16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status 

ekonomi dan/atau status sosialnya; 

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk 

ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang 

tercantum dalam : 

a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

c. Isi Sumpah Jabatan Notaris; 

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. 

Kewajiban bagi profesi notaris tersebut merupakan kewajiban untuk ditaati dan 

dilaksanakan, karena kode etik profesi notaris tersebut disusun oleh organisasi profesi 

notaris (I.N.I) menjabarkan bahwa kode etik notaris yang selanjutnya disebut kode etik 

adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan. Dari kedua peraturan 

yang mengatur tentang jabatan notaris dan kode etik profesi jabatan notaris yang 

menjelaskan secara tegas mengenai kewajiban, tanggungjawab serta etika dalam 

menjalankan jabatan, maka notaris haruslah patuh, tunduk dan wajib menjunjung tinggi 

nilai atau norma yang terdapat dalam peraturan tersebut.  

Namun dari sekian banyak pengaturan atau ketentuan yang mengatur mengenai 

kewajiban dan kewenangan yang harus diikuti oleh Notaris dalam menjalankan 

jabatannya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kejadian atau 

peristiwa hukum khususnya dibidang kenotariatan yang bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku didalamnya. Adapun salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi 

adalah salah satu Notaris yang melaksanakan jabatannya di Bojonegoro yaitu Reza 

Perveez Kalia, SH., Sp.N yang melaporkan istrinya yaitu seorang Notaris di Bojonegoro. 
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Bahwa terdapat dugaan perkara yang dilakukan oleh istri Notaris Reza Perveez 

Kalia, SH., Sp.N yang telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa 

Timur yaitu dengan nomor pelaporan M.02/Reg.Pkr/MPWN.Prov.Jatim/I/19, tertanggal 4 

Januari 2019 adalah bahwa dalam menjalankan jabatannya terlapor tidak menyimpan 

minuta akta dengan baik dalam kantor melainkan diluar wilayah kantornya, minuta yang 

tidak diberi materai dan saksi yang ada tidak menandatangani minuta akta serta banyak 

terdapat akta yang dalam kertas kosong namun sudah ditanda tangani oleh para pihak. 
8
 

Sangat perlu dan sangat penting dalam pembuatan akta otentik Notaris perlu 

memberikan penjelasan hukum, atas akta yang dibuat Karena pelaksanaan tugas jabatan 

Notaris yang “ Esetorik “ yang artinya diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan 

yang memadai untuk menjalankannya, Karena dalam hal tugasnya diperlukan 

kecermatan, ketelitian dan ketepatan. 
9
  

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta 

yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka 

hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan 

para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak 

memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris atau adanya 

kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila 

akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena 

kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris itu harus memberikan 

pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum. 
10

 

                                                           
8
 Deden S, Suami Laporkan Istri Pelanggaran Kode Etik Notaris, Renvoi, April 2019, hlm. 76 

9
 Habib Adjie, “ Menjalin pemikiran – pendapat tentang Kenotariatan (kumpulan Tulisan), (Bandung, 

PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 116. 
10

 Putri AR, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang 

Berimplikasi Perbuatan Pidana, (Jakarta, Sofmedia, 2011, hlm 8. 
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Hal tersebut biasanya berlangsung dalam pembuatan akta yang sifatnya rutinitas, 

atau dalam pembuatan keseharian akta oleh Notaris, hal tersebut bisa dilihat dari akta 

yang dibuat oleh Notaris dalam suatu perikatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, 

yang mana contoh akta tersebut seperti akta jaminan Fidusia, Surat Kuasa membebankan 

Hak tanggungan (SKMHT) dan juga ada akta lainnya.  

Kode etik profesi notaris menjelaskan bahwa Notaris diwajibkan bertindak jujur, 

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

perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, 

mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap 

setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan 

menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang 

dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak 

dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika. 
11

 

 Pelaksanaan tanggungjawab jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris tidak 

dilakukan, maka bisa berakibat pada akta yang dibuat batal demi hukum, dibatalkan oleh 

para pihak dan atau akta tersebut hanya menjadi alat pembuktian akta dibawah tangan. 

Karena akta batal demi hukum, menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian 

untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris.  

Pelaksanaan yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Purwakarta sangatlah 

berbeda antara aturan yang harus ditaati dengan proses pelaksanaan tanggungjawab yang 

dilakukan oleh notaris, terutama dalam penandatanganan dan pembuatan akta, yang 

                                                           
11

 Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, Media Notariat, Edisi 

Mei dan Juni 2004, hlm. 25 
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secara tegas telah dijelaskan dalam UUJN, notaris harus hadir dan bertatap muka dengan 

para pihak yang terkait dalam pembuatan akta, hal tersebut sangatlah jelas bahwa notaris 

dalam pelaksanaan jabatannya mengabaikan peraturan Undang-undang No.2 tahun 2014 

tentang jabatan notaris terutama pasal 16 ayat 1 huruf m. Kode etik profesi Notaris juga 

tidak dijalankan terutama dalam hal bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan 

menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau pembuatan 

akta.  

Persoalan tersebut diatas juga harusnya menjadi perhatian besar dan perlu 

pengawasan dari instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut, dari segi 

pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Dewan Pengawas Daerah. 

Dari segi pemberian sanksi Pengawas daerah juga tidak berwenang untuk itu, oleh karena 

itu selama ini pengawasan yang dilakukan belum maksimal, sehingga banyak Notaris 

yang mengabaikan tugas jabatann serta tanggungjawabnya yang seharusnya dijalankan 

dan ditaati sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.  

Notaris sebagai pejabat umum pada umumnya dituntut untuk tanggung jawab 

terhadap segala akta yang dibuatnya, Apabila akta yang dibuat dikemudian hari 

berpeluang meniumbulkan suatu sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta 

itu merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan 

dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak 

benar diluar sepengetahuan Notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris 

dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung 

cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris 
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itu sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral 

maupun secara hukum. 

Tentunya apa yang telah dipaparkan oleh penulis tidak luput atau berlaku juga 

pada contoh kasus atau kronologi kasus yang dialami Notaris Reza Perveez Kalia, SH., 

Sp.N yang telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur yaitu 

dengan nomor pelaporan M.02/Reg.Pkr/MPWN.Prov.Jatim/I/19, tertanggal 4 Januari 

2019 terutama dalam hal tidak menyimpan minuta akta dengan baik dalam kantor atau 

wilayah jabatan Notaris yang bersangkuan, minuta yang tidak diberi materai dan saksi 

pada akta yang bersangkutan tidak menandatangani minuta akta serta ditemukannya 

minuta akta yang masih kosong (tidak diiisi) namun sudah ditanda tangani oleh para 

pihak. 

Berdasarkan pemikiran dan pendapat sebagaimana diuraikan diatas, dan penelitian 

yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta, terlihat jelas bahwa ada notaris yang tidak 

menjalankan tanggungjawabnya dan tidak menjalankan kode etik profesi jabatannnya 

terutama dalam penandatanganan dan pembuatan akta yang mana notaris telah 

menyediakan “akta yang sebahagian isinya masih kosong” terlebih dahulu, untuk 

memaksimalkan penelitian dan mendapatkan hasil yang objektif dan ilmiah berdasarkan 

fakta yang ada serta untuk mendapatkan manfaat dan kepastian hukum. Maka penulis 

tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan fokus kajian tentang: “Pelanggaran 

Sumpah Jabatan Notaris Dalam Hal Penandatanganan Akta Yang Sebagian Isinya 

Masih Kosong”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan 

masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan 

dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan mengenai Pelanggaran Sumpah Jabatan Notaris ? 

2. Bagaimana tanggungjawab Notaris dalam penerbitan akta yang sebagian isinya masih 

kosong ? 

C. Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan mengenai Pelanggaran Sumpah 

Jabatan Notaris, 

2.  Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta 

yang sebagian isinya masih kosong.  

D. Manfaat Penulisan 

 Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa 

manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokan 

menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik 

dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum Notaris. 

b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis 

khususnya bagi hukum Notaris, yang berkaitan dengan Kewenangan dan 

Tanggung Jawab sebagai seorang Notaris di Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan jawaban atau sumbangan 

pemikiran mengenai hukum Notaris, berkaitan dengan Kewenangan dan 

Tanggung Jawab sebagai seorang Notaris di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam 

bidang hukum Notaris berkaitan Tanggung Jawab sebagai seorang Notaris 

terhadap pembuatan suatu akta. 

c. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam pengetahuan 

pemahaman hukum Notaris. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dari suatu penelitian merupakan sebuah uraian mengenai susunan dari 

apa yang hendak diteliti dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis secara 

teratur dan merinci serta ilmiah dengan maksud untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran secara menyeluruh dan jelas dari hasil penelitian tersebut. Sistematika 

penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara 

garis besar atau secara umum tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab 

yang ada dalam penulisan Tesis ini. Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 

(lima) bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis 

besar sistematika dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan latar belakang atau awal mula penjelasan mengenai 

penjelasan kronologi kejadian yang merupakan contoh kejadian yang 

terjadi di dalam masyarakat dan mengenai peraturan perundang-undangan 

yang dilanggar atau bertentangan serta untuk memasuki bab selanjutnya 
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yang menjabarkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah 

pokok dalam penulisan tesis ini. Bab ini berisikan latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika dalam penulisan tesis ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisikan mengenai acuan peraturan, teori-teori atau pendapat pakar/ahli 

dan konsep pengaturan yang mempunyai keterkaitan mengenai 

pelaksanaan jabatan Notaris yang ada dalam dan mendasari penelitian ini 

yang nantinya akan bermanfaat atau membantu untuk memecahkan 

masalah yang sedang diteliti oleh penulis dalam penelitian atau penulisan 

ini 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam suatu metode penelitian, tentunya terdapat perbedaan satu sama lain 

sedemikian pula dalam meteode penelitian hukum. Metode penelitian yang 

digunakan sesuai dengan disiplin ilmu yang dianut juga. Penelitian hukum 

pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dan terstruktur 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 

dengan jalan menganalisisnya selain itu diadakan pemeriksaan 

komprehensif terhadap fakta hukum untuk mengusahakan suatu 

pemecahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Merupakan suatau analisis dan pemaparan hokum yang akan menjabarkan 

analisa mendalam mengenai permasalahan obyek yang menjadi fokus 
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penelitian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait, yaitu 

pelaksanaan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat 

Umum yang mempunyai kewajiban dan hak yang telah diatur didalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris serta dikaitkan dengan analisa mengenai  

alasan-alasan atau hal-hal yang dapat membuat Notaris tidak menjalankan 

keajibannya sesuai ketentuan yang diatiur dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris maupun dalam sumpah jabatan yang telah diucapkan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, yang didalamnya penulis 

akan mengemukakan beberapa hal-hal apa yang menjadi kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dibahas, mulai dari bab pendahuluan hingga 

analisis penelitian serta penulis akan memberikan saran-saran yang bersifat 

membangun dari hasil penelitian mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

dan penerapannya terkait dengan topik dan rumusan yang diangkat dalam 

penulisan tesis ini. 

 

 




