
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.  1. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam 

memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat 

bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.  

Dalam masyarakat tumbuh dan berkembang hubungan hukum, yang dalam 

lingkup pidana dimotori dan diawasi oleh kepolisian, hukum administrasi ditangani 

oleh aparatur pemerintahan, dan hukum keperdataan diserahkan kepada Masyarakat 

sendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena dalam 

keperdataan khususnya perikatan berlaku kepada mereka yang membuatnya. 

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya, Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu,Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.” 



 

 

Setiap masyarakat membutuhkan seorang yang dapat menjadi penengah dalam 

peristiwa hukum yang akan atau sedang dihadapi, dapat dipercaya, yang tanda 

tangannya memberi jaminan dan bukti kuat dalam peristiwa hukum yang terlaksana 

tesebut. Seorang advokat berada dan mendampingi seseorang atau klien agar hak-

haknya tidak dilanggar, maka Notaris tidak berada pada posisi satu pihak, melainkan 

berada diantara para pihak dalam perbuatan hukum yang akan dibuat para penghadap.1     

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

kewenangan lainya (Pasal 1 (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris). Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan 

tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum. 

Sedangkan Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum 

(Openbare ambtenaren), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan 

kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.2 Notaris dalam hal membuat 

akta autentik yang diakui oleh undang-undang maka notaris berarti mempunyai 

kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang tinggi 

karena jabatan notaris diberikan oleh pemerintah atas nama negara untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan. 

Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu 

komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut 

                                                           
1 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru van 

Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 170. 
  2 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, , Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan 

Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 62. 



 

 

menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai 

lebih dari suatu profesi adalah sejauh mana seorang profesional mampu menahan 

godaan atas kepercayaan yang diembankan kepadanya padahal godaan untuk 

menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas 

menjadi mutlak untuk dibangun dan notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki 

andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.3 

Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang 

kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara 

perdata maupun tuntutan pidana dari pihak lain. Jika sampai terjadi gugatan dari salah 

satu pihak maka tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut tersangkut dalam 

persoalan para pihak yang berkenaan dengan akta yang telah dibuat notaris tersebut.  

UUJN merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

komprehensif mengatur tentang Jabatan Notaris agar Notaris bisa 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan segala tindak-tanduk yang dilakukan 

oleh Notaris. Sejak berlakunya UUJN yang merupakan peraturan perihal jabatan dan 

Hukum Notaris membuat adanya kepastian hukum tentang kekuatan hukum yang 

terdapat pada setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Tentu saja kondisi 

seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung 

aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan memiliki nilai kepastian hukum yang lebih 

                                                           
3 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan 

Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1. 



 

 

pasti dan lebih terjamin, dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang 

salah satunya adalah mewujudkan keadilan. 

Adapun beberapa nilai dasar wajib bagi Notaris yang tertuang di dalam Pasal 3 

Kode Etik Ikatan Notaris indonesia ialah Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang 

baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, seta bertindak jujur, mandiri, tidak 

berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

isi sumpah jabatan notaris. Apabila Notaris melanggar kewajiban, larangan serta 

ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris maka akan dikenakan sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, 

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak 

hormat”.  

Dalam menjalankan pengawasannya terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap 

Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis pengawas dibagi menjadi 

tiga, yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta 

Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas ini sendiri terdiri atas unsur 9 (sembilan) 

orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris 

sebanyak 3 (tiga) orang, serta ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Majelis 

Pegawas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyelenggaraan Kode 

Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. 

Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas 



 

 

laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat 

memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat agar notaris dikenakan 

pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat. Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat 

dan diberhentikan oleh Menteri hukum dan Ham. Penjatuhan sanksi pemberhetian 

sementara hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis 

Pengawas Pusat memberikan usulan kepada menteri agar dijatuhi sanksi 

pemberhentian dengan tidak hormat. 

Notaris juga merupakan satu-satunya Pejabat umum yang diangkat untuk 

pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga Notaris itu tidak melakukan perbuatan 

yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah Pihak. 

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki 

sifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tugas dan wewenang 

notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga 

ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu 

memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan 

tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.4 

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut 

                                                           
4 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 

PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 32.  



 

 

dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di 

dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum 

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif.5 Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di 

Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling 

tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, 

aparatur hukum, dan budaya hukum.6 

Dengan pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat 

pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang 

dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam 

hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna 

di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.7 

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu 

bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat 

peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung 

                                                           
5 Raimond Flora Lamandasa, Penegakan Hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis 

berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, 

Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2 

6 Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum 

Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 

Depok, 2011, hlm. 53 
7 Habib Adjie,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: CV. 

Mandar Maju, 2011, hlm. 7 



 

 

pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu 

dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia 

pendukungnya”.8 Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan 

(multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang 

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan 

dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau 

distorsi norma. 

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa selain kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, selain kewenangan yang diatur 

dalam UUJN, notaris juga memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan 

perundangundangan lain (di luar UUJN). Dalam hal ini, peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat 

dengan akta notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UUJN, selain membuat akta 

autentik, notaris juga mengesahkan dan membukukan surat-surat yang dibuat di bawah 

tangan, yaitu surat yang dibuat sendiri oleh perseorangan atau oleh para pihak di atas 

kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan mendaftarkan ke dalam daftar buku yang 

dibuat dan disediakan khusus untuk itu oleh notaris. Selain itu, notaris dalam 

                                                           
8  Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya 

Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di 

bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, 

hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam 

Production Sharing Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 

14. 



 

 

jabatannya wajib memberikan penyuluhan hukum dan memberikan konsultasi hukum 

kepada masyarakat. 

Dengan hadirnya suatu Akta autentik yang berindikasi merupakan sebuah tindakan 

yang melanggar ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ataupun 

ketentuan-ketentuan pidana khusus lainnya yang mutatis mutandis akan menimbulkan 

kerugian bagi pihak-pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan Akta autentik itu 

sendiri baik Negara, Masyarakat dan/atau Individu. Akta autentik sebagai alat bukti 

terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam 

kehidupan masyarakat karena Akta autentik bagi banyak orang memiliki kekuatan 

hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau memiliki legitimasi dalam 

melakukan sebuah perbuatan hukum. Besarnya kekuatatan hukum yang melekat pada 

akta Notaris membuat masyarakat memiliki harapan besar agar setiap akta yang 

dikeluarkan oleh Notaris tidak pernah dan/atau tidak akan mengandung dugaan tindak 

pidana pemalsuan, baik apakah disengaja oleh Notaris atau pihak lain ataupun karena 

kelalaian dari Notaris dan/atau pihak lain itu sendiri. 

Pemalsuan surat berupa Akta autentik membuat Notaris selayaknya juga ikut 

bertanggung jawab karena Notaris memiliki andil besar di dalam didapatnya hak 

legitimasi oleh masyarakat atau pelaku yang menjadikan Akta autentik sebagai alat 

legitimasi untuk melakukan tindak pidana. Agar seorang Notaris tidak terindikasi 

tindak pidana diperlukan cara-cara yang dapat mengantisipasi setiap Notaris yang 

dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat bebas dari dugaan tindak pidana 

baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Salah satu cara yaitu dengan 

memberikan fungsionalisasi kepada Notaris tersebut dalam melakukan tindakan yang 



 

 

ekstra dalam memeriksa berkas pendukung kelengkapan dari akta autentik yang akan 

dibuat. 

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting 

dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai 

hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-

lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta autentik.9  

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil: 

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk 

membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, karena kehadirannya, kelahirannya 

sesuai atau ditentukan dengan  peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

Kekuatan pembuktian formil adalah apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah 

benar. Sedangkan, kekuatan pembuktian materil adalah memberikan kepastian 

terhadap peristiwa, apa yang diterangkan dalam akta itu benar. 

Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam 

berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun 

internasional. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para 

pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari 

terjadinya sengketa.10 Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta notaris adalah 

akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara 

yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ketentuan ini merupakan penegasan dari 

                                                           
9 Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan 

tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.   
10 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm.38-39. 



 

 

Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang 

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

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa salah satu akta autentik adalah akta 

notaris. 

Dapat di ambil poin-poinnya, maka yang dimaksud sebagai akta autentik harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Bentuknya sesuai UU Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran 

dan lainnya, sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun 

ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya 

berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan 

berkontrak. 

2. Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang 

3. Kekuatan pembuktian yang sempurna 

4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus 

membuktikan mengenai ketidak benarannya 

Notaris juga berperan untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Apa pun nasihat hukum yang diberikan notaris kepada para 

pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta, tetap sebagai keinginan atau keterangan 

para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.11 

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

Tentang Jabatan Notaris), Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 24.   

http://irmadevita.com/2007/09/30/the-differences-between-latin-style-notary-with-anglo-saxon-notary-public/


 

 

Dalam praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberikan 

keterangan/pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Notaris tidak 

mengetahui bahwa keterangan/ pernyataan tersebut adalah keterangan/ pernyataan 

yang palsu. Notaris menuangkan keterangan/pernyataan tersebut dalam bentuk akta 

notaris. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan mempermasalahkan akta notaris 

tersebut, bahkan melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar 

melakukan tindak pidana. Dalam kasus seperti itu, permasalahan yang timbul adalah, 

apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana? Jika 

notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban 

di bawah hukum pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konsep 

yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, 

yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau 

orang tersebut memikul tanggung jawab hukum.12 

Hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas notaris adalah pembuatan 

akta notaris yang didasarkan pada keterangan/pernyataan palsu. Pertanyaan selanjutnya 

adalah, dapatkah notaris diminta pertanggungjawaban pidana terkait dengan 

pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu? Terkait dengan masalah 

tersebut, UUJN tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. 

Dengan demikian, jika ada tindak pidana yang terkait dengan tugas seorang notaris, 

maka diberlakukan ketentuan KUHP. 

                                                           
12 Kelsen, Hans, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-

Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa oleh Soemardi, 

BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81. 



 

 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris yang menyatakan bahwa:“Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik 

berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya 

dengan yang lain.” Penerbitan akta yang tanpa sepengetahuan Pemohon 

mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: 

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, 

diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 

surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” 

Selanjutnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa: “pemalsuan surat 

diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap 

akta-akta autentik.” Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini 

adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang 

akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-

jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan 

bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan 

tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri Dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak 

lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada 

aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal 

itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi 

teknologi.  



 

 

Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris di persalahkan 

oleh para pihak atau pihak lainnya, maka 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. Hal ini pun meninbulkan 

kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para 

penghadap pihak untuk membuat akta yang diniat kan sejak awal untuk melakukan 

suatu tindak pidana?  

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat di 

hukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja di hukum pidana, jika dapat di 

buktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-

sama dengan para pihak penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan 

untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap 

yang lain lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. “Oleh karena 

itu, hanya Notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika 

membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan 

pihak tertentu untuk melakukan satu tindakkan yang melanggar hukum”. Notaris yang 

terbukti mengetahui bahwa pekerjanya melakukan tindak pidana pemalsuan surat, 

Notaris dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan 

yang di lakukan nya tersebut. Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan 

profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap 

tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang Notaris dalam 



 

 

menjalankan tugas dan jabatannya "terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena 

kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat menigikan pihak lain.  

Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus 

terpenuhi yaitu perbuatan Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu di larang 

oleh Undang-Undang, adanya kerugian yang di timbul kan dari perbuatan Notaris 

tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun 

materil Secara formal di sini sudah di penuhi karena sudah memenuhi rumusan dalam 

Undang-Undang, tetapi secara materiil harus di uji kembali dengan kode etik, UU 

Perubahan atas UUJN. Aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja di,jadikan dasar 

atau batasan untuk memidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut 

terbukti secara sengaja bahwa akta yang di buat di hadapan dan oleh Notaris untuk di 

jadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana.  

Penjatuhan sanksi terhadap Notaris dapat dilakukan sepakang batasan-batasan 

tersebut di atas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang 

tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, juga harus memenuhi rumusan KUHP, 

putusan tersebut di atas menunjukan bahwa seorang Notaris hanya dibebankan 

pertanggungjawaban secara pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang 

dilakukannya tetapi tidak disebutkan pertanggungjawabannya secara perdata berupa 

penggantian kerugian yang diderita oleh para pihak maupun pertanggungjawaban 

administrasi. Meskipun seharusnya pemberian ganti rugi juga sangat perlu di berikan 

kepada pihak pihak yang menderita kerugian sebagai bentuk rasa adil dan perlindungan 



 

 

hukum akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta 

autentik.  

Perbuatan notaris  pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 

1857/Pid.B/2017/PN.Tng adalah notaris melakukan pemalsuan akta dengan cara 

mengubah anggaran dasar PT dan risalah rapat PT melalui cara-cara yang kriminal dan 

tidak sesuai dengan kode etik notaris yang akhirnya mengakibatkan kerugian materiil 

pada PT tersebut. Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik tersebut ditetapkan 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan ditetapkan pula bahwa pidana penjara 

tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis 

masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Padahal 

jika mengacu pada Pasal 264 KUHP diatas tertera jelas bahwa hukuman untuk 

pemalsuan akta adalah paling lama 8 (delapan) tahun penjara yang berarti notaris 

tersebut seharusnya dihukum penjara, bukan dihukum masa percobaan melihat unsur-

unsur yang notaris lakukan tersebut sudah termasuk dalam unsur-unsur pemalsuan 

akta.  Lalu untuk mengetahui mengenai kejelasan statusnya sebagai notaris yang telah 

dijatuhi hukuman pidana, yang mana berdasarkan Pasal 13 UUJN notaris diberhentikan 

dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dalam hal ini 

dipertanyakan mengenai kejelasan kepastian hukum yang sesuai dengan hukum 

normatif yang berlaku. Oleh karena itu, penulis dimohonkan untuk mendapat izin untuk 



 

 

menulis thesis mengenai pembahasan-pembahasan tersebut dengan hukum positif dan 

pendapat dari penulis sendiri dengan karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Prinsip 

Kepastian Hukum dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Putusan No. 

1857/Pid.B/2017/PN.Tng”. 

1. 2.  Rumusan Masalah 

 

1. Apakah  pertimbangan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap notaris dalam 

tindak pidana pemalsuan akta pada kasus putusan 1857/Pid.B/2017/PN Tng 

sudah memenuhi dengan prinsip kepastian hukum ? 

2. Bagaimana implementasi Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap 

status profesi notaris ? 

1. 3. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis kepastian hukum putusan hakim sebagai dasar 

pertimbangan yang dijatuhkan notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta 

pada kasus putusan 1857/Pid.B/2017/PN Tng.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kejelasan status profesi notaris setelah 

dijatuhi putusan hakim pada kasus putusan 1857/Pid.B/2017/PN Tng. 

1. 4. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk : 

1. Kegunaan Teoritis 



 

 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) dalam 

kaitanya dengan kepastian hukum dan kejelasan status profesi notaris terhadap 

hasil kasus putusan. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta 

tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

a. Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi 

pemerintah yang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi 

notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sehingga sesuai dengan 

peraturan hukum yang berlaku. 

b. Notaris 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang 

bermanfaat bagi notaris untuk mengkoreksi diri atas berbagai kekurangan 

yang dilakukan selama ini sehingga dalam pembuatan akta notaris pada 

masa-masa mendatang lebih berhati-hati, cermat dan teliti serta jujur dan 

bertanggungjawab. 

c. Mahasiswa Kenotariatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang 

bermanfaat bagi mahasiswa kenotariatan yang nantinya akan memangku 

jabatan sebagai seorang notaris agar di dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya lebih bertanggungjawab dan jujur serta memegang teguh pada 

peraturan yang berlaku. 



 

 

1. 5. Sistematika Penulisan 

 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah 

tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  : Tinjauan Teori 

Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan teori. Pada bab ini 

menjelaskan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang 

digunakan oleh penulis. 

Bab III     :  Metode Penelitian 

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis 

untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan data-data dan 

pembahasan yang relevan. 

Bab IV     : Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini akan menganalisis tentang status profesi notaris setelah 

melakukan pemalsuan akta autentik yang dilakukannya dan  

kepastian hukum dalam putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng. 

Bab V      :  Penutup 

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari tesis ini, dan 

disusun kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang 

dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu 

juga penulis berusaha untuk mengemukakan  saran agar  sedapat   



 

 

mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan ilmu dan lembaga hukum. 

 


