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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam hal 

ini salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan 

menjamin adanya kepastian hukum bagi para warga negaranya. Kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan mayarakat sangat 

penting, terutama dalam hal ini terkait dengan etika profesi dari seorang 

profesi hukum. Sehubungan dengan ini dalam hal bidang tertentu tugas 

tersebut berkaitan dengan profesi hukum oleh pemerintah melalui Undang-

Undang yang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, dan dalam hal ini 

masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat tersebut 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 dan disempurnakan lagi dengan adanya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Ayat 1 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang.” 

Notaris di dalam bidang hukum secara profesional terikat, sejauh 

kemampuannya untuk mencegah penyalahgunaan dari ketidakpahaman atas 
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ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang.1) 

Notaris adalah sebagai pengabdi masyarakat yang menjalankan sebagian 

tugas negara, dan oleh karena itu sangat penting bagi para Notaris dalam 

memangku jabatannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

untuk kepentingan masyarakat.2) Pada dasarmya seorang Notaris wajib 

membekali dirinya dengan intelektualitas dan spritualitas yang memadai, 

dan secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang 

diberikan. Sumpah/janji Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan sumber 

norma jati diri notaris dan dari norma tersebut lahirlah bagaimana Notaris 

harus bersikap dan beperilaku di dalam menjalankan jabatannya.3) 

Notaris itu sendiri mempunyai kedudukan dan peran yang sangat 

penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai 

kewenangan atau autohority yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan.4) Kewenangan utama/umum Notaris membuat akta 

otentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dan 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta-akta, memberikan salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga 

                                                             
1) Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan Buku Ketiga, 

cetakan ke-1, Tahun 2015, hal. 143. 
2) Ibid., hal. 148. 
3) Ibid., hal. 149. 
4) Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu. Cetakan ke-2, Jakarta, Tahun 2016. Hal. 47. 
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ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang.5) 

Akta-akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris adalah surat tanda 

bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara subjek yang satu 

dengan subjek hukum yang lainnya, dimana subjek hukum yang satu berhak 

atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk 

melaksanakan prestasinya. Sehingga dengan adanya aktanya tersebut, akan 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Berkaitan dengan ini 

kepastian tersebut meliputi kepastian tentang para pihaknya, objeknya dan 

kepastian tentang hak dan kewajibanya.6)  

Dalam praktik kenotariatan jenis akta yang banyak diminta dan 

dibuat oleh Notaris maupun PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yaitu 

akta yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu 

dengan orang lainnya, dan berkaitan dengan ini sering disebut dengan akta 

pihak, G.H.S Lumbun Tobing mengartikan akta pihak adalah “berisi uraian 

atau keterangan pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan Notaris. 

Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam 

bentuk akta notaris.”7) Dalam hal ini berkaitan dengan akta yang dibuat 

Notaris adalah akta jual beli yang merupakan akta yang dibuat oleh para 

pihak di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang yang memuat 

tentang hak dan kewajiban dimana pihak penjual menyerahkan barang dan 

menerima uang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk 

                                                             
5) Sjaifurrachman, Aspek pertanggungajawaban notaris dalam pembuatan akta, (Bandung: CV. 

Mandar Maju, cetakan 1, 2011) hal. 80. 
6) Ibid., hal. 51. 
7) Ibid, hal. 105. 
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menyerahkan uang dan berhak untuk menerima barang. Dalam hal akta jual 

beli ini telah terjadi peralihan hak antara penjual dan pembeli.8) 

Akta jual beli yang dibuat oleh Notaris berdasarkan asas 

konsesualisme yang menjiwai hukum perikatan KUHperdata, sudah 

dilahirkan saat tercapainya sepakat mengenai barang dan harga Pasal 1458 

KUHperdata menyebutkan: jual beli dianggap telah terjadi antara kedua 

belah pihak seketika setalah mereka mencapai sepakat tentang barang dan 

harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum di 

bayar.9) 

Dalam pembuatan Akta Notaris yaitu adanya Minuta Akta atau asli 

akta dan Salinan Akta, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan notaris “Minuta Akta adalah asli Akta notaris.”Konsep Minuta Akta 

tercantum dalam Pasal 8 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Minuta Akta 

adalah : “asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, 

dan Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris.” Sedangkan Salinan 

Akta menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 Salinan Akta adalah : “salinan kata 

demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum 

frasa “diberikan sebagain SALINAN yang sama bunyinya.” Pada 

prinsipnya kekuatan mengikat Salinan Akta sama dengan Minuta Akta.  

                                                             
8) Ibid., hal. 117. 
9) Wiratni Ahmadi, Sari Wahjuni., Ahmad S. Djoyosugito, Teknik Pembuatan Akta Notaris, cetakan 

ke3, tahun 2016, hal. 95-96. 
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Dalam hal ini kewenangan Notaris ada pada Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 

ayat 1 yaitu: 1) berwenang membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan, yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan atau/yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

Selain kewenangan sebagimana di maksud pada ayat 1, notaris 

berwenang pula : a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, b) 

membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 

c) membuat kopi dari asli surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus, d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinys, e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta, f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, g) membuat akta 

risalah lelang. 

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk: a) bertindak 

amanah, jujur, sesakma, 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, 
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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 

undang-undang menentukan lain, g) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 

(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) 

akta, h) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

direrimanya surat berharga, i) membuat daftar akta yang berkenaan dengan 

wasiat, j) mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke pusat 

daftar wasiat pada kementerian, k) mencatat dalam repertorium tanggal 

pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan, l) mempunyai cap atau stempel 

yang memuat lambang negara dan pada ruang yang melingkari dituliskan 

nama, jabatan dan tempat duduk yang bersangkutan, m) membacakan akta 

dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang 

saksi atau empat orang saksi, n) memerima magang calon notaris. 

Sehubungan dengan adanya kewajiban Notaris yang tidak sesuai 

Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu mengeluarkan Grosse Akta, 

Salinan Akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta. Namun dalam 

praktiknya adanya perbedaan isi klausula antara Minuta Akta dan Salinan 

Akta yang beberapa terjadi di dalam masyarakat. 

Dalam hal ini penulis memberikan salah satu contoh yang ada pada 

Putusan Nomor 606/PDT/2017/PT.DKI mengenai adanya ketidaksamaan 

antara Minuta Akta dan Salinan Akta pada Akta Perjanjian Jual Beli Tanah.  
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang  berjudul : Tanggung Jawab Notaris Atas Ketidaksesuaian 

Isi Salinan Akta dengan Minuta Akta Dalam Akta Perjanjian Jual Beli 

Tanah (Contoh Putusan Nomor: 606/Pdt/2017/PT.DKI)  

             Bahwa penulis menyadari adanya kesamaan dengan judul tesis lain, 

namun yang membedakan tesis saya adalah saya membahas Putusan Nomor: 

606/Pdt/2017/PT.DKI. sebagai contoh kasus untuk penulisan tesis ini. 

1.2.   Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan permasalahan – permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimana kekuatan hukum atas Salinan Akta yang berbeda dengan 

Minuta Akta dalam Akta Perjanjian Jual Beli tanah? 

2) Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap berbedanya 

Salinan Akta dan Minuta Akta dalam Akta Perjanjian Jual Beli tanah 

yang isinya merugikan para pihak? 

1.3.   Tujuan Peneltian 

1) Untuk mengetahui kekuatan hukum atas Salinan Akta yang berbeda 

dengan Minuta Akta dalam Akta Perjanjian Jual Beli tanah. 

2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap berbedanya 

Salinan Akta dan Minuta Akta yang isinya merugikan para pihak dalam 

Akta Perjanjian Jual Beli tanah. 
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

   Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk 

menambah wawasan serta memperluas ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang kenotariatan terutama yang berhubungan 

dengan Akta Notaris. 

b. Kegunaan Praktis 

   Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

bahan kajian dan referensi untuk memperoleh wawasan 

pengetahuan hukum serta informasi terutama tentang kewajiban 

Notaris dalam pembuatan Akta Notaris yang ada pada Undang-

Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun oleh penulis dalam 5 (lima) bab 

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, secara singkat 

perinciannya bab demi bab adalah sebagai berikut: 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 

pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori, tinjauan tentang Notaris, 

Pengangkatan Notaris, Kode Etik Notaris, Tanggung Jawab 

Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), Kode Etik PPAT, Akta Notaris, Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penulisan. 

BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM 

Bab ini berisi sifat penelitian, jenis penelitian, jenis data dan 

cara perolehan, alat pengumpulan data, metode pendekatan, 

analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini membahas dan menganalisis yang berkaitan dengan 

Kekuatan hukum atas Salinan Akta yang berbeda dengan 

Minuta Akta dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah dan 

Pertanggungjawaban notaris terhadap berbedanya Salinan Akta 

dan Minuta Akta yang merugikan para pihak dalam Akta 

Perjanjian Jual Beli tanah. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas 

permasalahan yang dibahas dan penulis memberikan saran yang 

dipandang perlu dalam sehubungan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 


