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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalani kehidupan tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah 

mahluk hidup yang tidak bisa melepaskan ketergantungan antara satu dengan 

yang lain. Ketergantungan tersebut melahirkan adanya hak dan kewajiban di 

antara para pihak yang berubah menjadi perikatan satu sama lain dalam berbagai 

aspek kehidupan. Perikatan tersebut merupakan hasil dari adanya perjanjian yang 

diawali dengan kesepakatan dari para pihak. Tentunya dengan tujuan membawa 

keuntungan antara satu dengan yang lain dan memperjelas mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah 

perikatan.  

Adanya ketergantungan akibat kepentingan-kepentingan hukum yang 

timbul di antara subjek hukum menyebabkan lahirnya kontrak atau perjanjian. 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat 

KUHPerdata) mengatur bahwa “perjanjian ialah suatu persetujuan yang terjadi 

antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih dan kontrak ialah bagian dari bentuk suatu perjanjian.” Terlebih mengenai 

bidang perekonomian, seperti yang dituliskan Titik Triwulan Putri bahwa 

“Perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum 

antar subjek hukum yang satu dengan yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta 
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kekayaan), dimana subjek hukum yang satu lebih berhak atas suatu prestasi 

sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban memenuhi prestasi.”
1
 

Berbagai macam perjanjian sering dilakukan dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari misalkan perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, 

perjanjian hibah dan macam-macam perjanjian lainnya. Namun demikian, 

perjanjian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini ialah perjanjian 

jual beli.  

Pada hakikatnya, perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak 

milik atas suatu benda yang diperjualbelikan karena dalam jual beli, kewajiban 

pihak penjual adalah menyerahkan hak milik atas suatu benda yang dijualnya 

kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk 

membayar harga dari benda itu kepada pihak penjual sesuai kesepakatan dalam 

perjanjian. Perjanjian jual beli secara umum terdapat dalam Pasal 1457 

KUHPerdata sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata yang diatur dalam Buku III 

KUHPerdata.  

Dalam praktiknya di lapangan, sebelum para pihak mengadakan perjanjian 

jual beli (pada umumnya objeknya berupa tanah), diadakan terlebih dahulu suatu 

perjanjian pendahuluan yang dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB). PPJB lahir karena kebutuhan di dalam masyarakat, dimana dasarnya 

PPJB adalah untuk memberikan kepastian akan hak dan kewajiban para pihak dan 

dibuat secara tertulis. PPJB mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih 

                                                           
1
 Tititk Triwulan Tutik, Pengantar Huukum Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2006), hal 219.  
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dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya 

perjanjian jual beli yang merupakan tujuan akhir dari para pihak.
2
 

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan meningkatnya tuntutan masyarakat 

akan kepastian hukum serta tuntutan pengembangan dalam dunia usaha, 

berdampak pula pada peningkatan kebutuhan akan pelayanan dari pejabat (umum) 

dalam bidang pembuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum tersebut.
3
 

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap tantangan yang akan datang di 

kemudian hari, mengingat semakin hari segala sesuatu mungkin saja terjadi dan 

untuk membuat suatu kepastian terlebih atas kepemilikan suatu benda, maka 

masyarakat pun sudah sadar akan hadirnya pejabat publik yang dapat membantu 

dalam membuat sebuah bukti kepemilikan, yang dibuat secara tertulis.  

Salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara dalam 

mengatur hubungan hukum antarpihak adalah Notaris. Notaris adalah pejabat 

yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat 

akan dokumen-dokumen legal yang sah. Notaris merupakan profesi hukum 

sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (nobile officium). Disebut 

sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan 

kemanusiaan.  

Berlandaskan konsep negara hukum sebagaimana dipertegas dalam Pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah 

Negara hukum,” dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib tunduk terhadap 

                                                           
2
 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu 

(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016), hal.270. 
3
 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) 

hal 1. 
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ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya 

disebut UUJN) maupun pada Kode Etik Notaris.  

Pasal 1 ayat (1) UUJN mendefinisikan “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”. Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan jabatan tertentu yang 

menjalankan profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat 

dalam bidang keperdataan.
4
 Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik 

dapat dilihat pada ketentuan Pasal 15 UUJN, yang menegaskan bahwa :  

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang. 

(2) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris 

berwenang pula : 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta; 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau 

g. membuat akta risalah lelang. 

                                                           
4
 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Surabaya : Refika Aditama, 2015), hal 7. 
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(3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan 

para pihak kepada Notaris. Pasal 1 ayat (7) UUJN menjelaskan bahwa “Akta 

Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau 

di hadapan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.” 

Selanjutnya, dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta autentik 

adalah “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang 

atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu 

dibuat.”  

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 1 ayat (7) UUJN dapat 

ditarik kesimpulan bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris 

mempunyai kedudukan sebagai akta autentik sehingga dapat menjadi alas hukum 

atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Begitu juga dengan 

kekuatan hukum PPJB, dimana PPJB yang dibuat di hadapan Notaris mempunyai 

kedudukan hukum sebagai akta autentik.  

Berbeda dengan akta di bawah tangan, dimana dalam pembuatannya tidak 

melibatkan pejabat yang berwenang, akta autentik pada prinsipnya selalu 

dianggap asli, kecuali dibuktikan sebaliknya. Artinya, jika suatu akta di bawah 

tangan disangkai oleh pihak lain, pemegang akta di bawah tangan dibebani untuk 

membuktikan keaslian akta tersebut. Sedangkan, terhadap akta autentik yang 

apabila disangkali kebenarannya, pemegang akta autentik tidak perlu 
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membuktikan keaslian akta autentik tersebut, tetapi pihak yang menyangkalilah 

yang harus membuktikan bahwa akta tersebut adalah palsu.
5
  

Disinilah peran sebuah akta Notaris atau akta autentik tersebut dapat 

menjadi sebuah alat bukti di pengadilan dan dapat memberikan perlindungan bagi 

pemiliknya karena akta autentik memiliki pembuktian yang sempurna 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1870 KUHPerdata yang menegaskan “Bagi 

para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-

orang yang mendapatkan hal dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu 

bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.” Oleh karena itu, 

kekeliruan atas akta autentik yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya 

hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.
6
 

Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut adanya sikap ketelitian dan 

kehati-hatian khususnya dalam membuat akta para pihak. Selain tunduk pada 

UUJN, Notaris juga wajib tunduk terhadap kode etik yang menjadi pedoman 

prilaku selama menjalankan profesinya. Kode etik dibentuk agar seorang notaris 

mempunyai batasan dalam berprilaku. Kode etik sendiri dibentuk oleh Ikatan 

Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang merupakan wadah organisasi 

tunggal yang dimiliki Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 82 UUJN. Begitu 

juga mengenai tujuan dibentuknya INI terdapat dalam Pasal 82 ayat (3) UUJN, 

yaitu meningkatkan kualitas profesi Notaris mengingat profesi Notaris merupakan 

jabatan yang penting dalam suatu negara.  

                                                           
5
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 

2007) hal. 15. 
6
 Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Etika, (Yogyakarta : UII 

Press, 2009), hal. 25.  
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Selain dituntut adanya ketelitian dan kehati-hatian, Notaris juga dilekati 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuatnya. 

Salah satu kewajiban penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah 

Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, 

dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Jika seorang Notaris 

melakukan pelanggaran, terdapat sanksi yang dapat diberatkan kepada Notaris 

untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang juga telah diatur di dalam 

UUJN maupun Kode Etik. Guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat berujung pada kerugian para 

pihak, diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap profesi Notaris.  

Pasal 67 UUJN ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pengawasan terhadap 

Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam pengawasannya Menteri membentuk 

Majelis Pengawas. Dalam praktiknya terdapat 3 (tiga) Majelis Pengawas yang 

siap untuk mengawasi dan membina profesi Notaris yaitu Majelis Pengawas 

Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Pengaturan 

lebih lanjut mengenai Majelis Pengawas di atur dalam UUJN dan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Pemeriksaan Majelis Pengawas.   

Namun dalam prakteknya, walaupun suatu peraturan dibuat untuk menjadi 

rambu dalam menjalankan sebuah jabatan masih saja terdapat kelalaian yang 

dibuat oleh seorang notaris. Kelalaian Notaris disertai dengan berbagai polemik 

sering terjadi dalam praktiknya khususnya mengenai keabsahan perjanjian jual 
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beli tanah, dikarenakan begitu banyaknya perjanjian jual beli tanah tidak 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga berujung pada dirugikannya 

salah satu pihak. 

Di ambil dari putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 

19/B/MPPN/XII/2017 Tertanggal 13 Desember 2017, dalam kasus tersebut 

seorang Notaris berinisial RR membuat sebuah Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB). Seperti yang kita tahu bahwa seorang Notaris mempunyai wewenang 

dalam membuat sebuah perjanjian salah satunya adalah PPJB. Menurut Herlien 

Budiono, dibuanya PPJB apabila terdapat suatu keadaan dimana penjual yang 

sertifikat tanahnya sedang dalam penyelesaian balik nama pada kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), tetapi penjual bermaksud untuk menjual tanah 

tersebut.
7
 

Dalam kasus yang akan penulis bahas, berdasarkan sebuah laporan dari 

masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris, Notaris berinisial RR membuat 

sebuah akta autentik berupa PPJB yang hanya didasarkan pada sebuah surat 

fotokopi Pelepasan Hak dan kepentingan atas Tanah Hak Milik Adat No. 233 

Persil No. 20/S.II. Penghadap yang dalam hal ini sebagai penjual mengaku bahwa 

ia sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah milik hak adat tersebut. Namun, 

sebelum pembuatan PPJB, Notaris RR tidak melakukan pencocokan fotokopi 

dengan meminta asli dari surat pelepasan hak atas Tanah Hak Milik Adat No. 233 

Persil No. 20/S.II yang akan menjadi objek dalam PPJB. Akibatnya, dalam proses 

permohonan pengukuran tanah ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

                                                           
7
 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu. 

Op.Cit. hal. 270. 
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Tangerang, PPJB tersebut menjadi diragukan kebenarannya dan harus melalui 

jalur hukum.  

Selanjutnya, dari hasil pengukuran yang sampaikan oleh pihak BPN 

Tangerang, ditemukan bahwa penjual bukan pemilik sah dan tidak ada 

penguasaan fisik atas objek tanah di dalam PPJB yang kemudian diperkuat 

dengan hasil pengecekan di lapangan. Fakta pendukung lainnya, diperoleh 

berdasarkan konfirmasi lisan dengan Lurah Karang Tengah, diketahui bahwa 

objek tanah yang ditunjuk  pihak penjual sudah ada pemiliknya dan dinyatakan 

pihak penjual bukan Pemilik Tanah Girik.  

Dalam pembuatan akta PPJB, Notaris RR juga tidak menghadirkan 2 (dua) 

orang saksi yang namanya tercantum pada akhir akta PPJB dan tidak jelas apa 

hubungan dua orang saksi tersebut karena selama ini Notaris RR tidak 

mempunyai karyawan yang bekerja di kantor. Sikap Notaris RR yang begitu saja 

percaya dengan pengakuan pihak penjual sebagai pemilik tanah tersebut (pemilik 

fotokopi surat pelepasan hak) yang pada akhirnya dilanjutkan pada proses 

pembuatan akta PPJB menimbulkan kerugian secara materil berupa sejumlah 

uang bagi salah satu pihak, yaitu pihak pembeli.  

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris tidak hanya 

terbatas pada membuat akta autentik, tetapi juga terdapat kewenangan lainnya, 

salah satunya kewenangan dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi 

dengan surat aslinya. Hal itu diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN. 

Pencocokan dokumen fotokopi dengan surat aslinya merupakan suatu kewajiban 

suatu kewajiban yang penting, karena dengan pengesahan maka secara hukum 
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surat yang berbentuk fotokopi tersebut mempunyai nilai kebenaran yang 

sempurna dan dapat dijamin eksistensinya.  

Kerugian yang dialami ini seharusnya tidak terjadi jika saja Notaris RR 

lebih bersikap teliti dan berhati-hati, dimana ia melaksanakan tugas dan 

kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, tindakan 

Notaris RR yang tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam pembuatan akta 

PPJB menunjukkan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 

m UUJN. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab terhadap Notaris RR 

sudah seharusnya diperlukan melihat tindakan yang dilakukan dalam pembuatan 

akta autentik tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, serta adanya kerugian 

yang diderita oleh salah satu pihak.  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Kewenangan 

dan Tanggung Jawab Notaris dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli yang Didasarkan Hanya Pada fotokopi Dokumen (Studi Kasus : Putusan 

Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 Tertanggal 13 

December 2017).” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana bentuk kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam 

pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual dalam Putusan Majelis Pengawas 

Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 ditinjau berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 

30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ? 
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2.   Bagaimana akibat hukum terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris 

Nomor 19/B/MPPN/XII/ 2017 ? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penulisan  

1.3.1 Tujuan Penulisan 

1.   Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan dan tanggung 

jawab notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual berdasarkan 

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 

ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang- undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris. 

2.   Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan 

Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/ 2017. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat 

secara teoritis dan praktis:  

1. Kegunaan Teoritis  

Penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap perkembangan hukum yang ada, khususnya sesuai dengan 

penelitian dari penulis yaitu Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Notaris dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang 

didasarkan hanya pada fotokopi dokumen. 
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2. Kegunaan Praktis 

Penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat menjadi 

sumbangsih peneliti bagi pihak lain yang mencari pengetahuan terkait 

permasalah yang diangkat oleh penulis lebih spesifiknya mengenai 

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam membuat Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli yang Didasarkan Hanya Pada fotokopi dokumen.  

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I : Mencakup pendahuluan berisikan mengenai latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

dan sistematika penelitian. 

BAB II : Mencakup tinjauan pustaka yang menguraikan secara 

keseluruhan pengertian-pengertian maupun penjelasan-

penjelasan yang mempunyai hubungan dengan penelitian dalam 

tesis  ini. Adapun isi dalam Bab II adalah menguraikan tinjauan 

umum tentang Notaris, Majelis Pengawas Notaris, tinjauan 

umum tentang perjanjian dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.  

BAB III : Dalam Bab III penulis akan memaparkan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam menyusun pembahasan ini, 

yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik 

analisis bahan hukum.  

BAB IV : Dalam Bab IV, penulis akan menguraikan mengenai 

pembahasan yang terdapat pada pokok permasalahan, yaitu 

mengenai bentuk kewenangan dan tanggung jawab Notaris 
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dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 

19/B/MPPN/XII/2017 Tertanggal 13 Desember 2017 yang 

ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris; serta bagaimana akibat hukum 

terhadap akta Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas 

Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/2017. 

BAB V : Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dipaparkan 

penulis berhubungan dengan pokok permasalahan setelah 

melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




