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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

       Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, 

tersebut Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechtsstaat) yang menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip hukum. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya 

berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan 

bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab 

itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara 

harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.1 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja “Negara hukum adalah negara yang 

berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang 

sama dihadapan hukum.”2 Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, 

maka seluruh nilai perilaku kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tidak 

boleh menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. 

Frederik Julius Stahl memberikan 4 (empat) unsur utama yang harus terdapat 

                                                             
1 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2009, hal.17. 
2 Mochtar Kusumaatmadja, Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini 

dan masa yang akan datang, Makalah: Jakarta, 1996, hal.1. 
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dalam Negara Hukum (Rechtsstaat), yaitu meliputi “Pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak manusia, pemisahan kekuasaan negara 

berdasarkan prinsip trias politica, penyelenggaraan pemerintahan menurut 

Undang-Undang wetmatig bestuur dan adanya peradilan administrasi 

negara.”3 Teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang 

kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum. 

Fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Umumnya negara 

yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal 

individualis kapitalistik, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe 

semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam.4 

       Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, ternyata negara tidak lagi 

berorientasi pada ketertiban semata-mata, tetapi ketertiban untuk mencapai 

kesejahteraan. Dalam kaitan ini negara Indonesia berdasarkan teori negara 

hukum mempunyai sistem atau konsep yang harus dikehendaki dalam 

penyelenggaraan sistem bernegara, dimana salah satunya adalah konsep 

negara kesejahteraan (welfare state). Negara kesejahteraan (welfare 

state) adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting 

dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan 

sosial warga negaranya. Welfare state diperkenalkan pada Abad 18 melalui 

gagasan Jeremy Bentham (1748-1832) bahwa “Pemerintah memiliki tanggung 

jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-

besarnya (The greatest happines/welfare, of the greatest number of their 

                                                             
3 Mohammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari 

Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madina dan Masa kini, Bulan 

Bintang, Jakarta, 1992, hal.73. 
4 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985, hal.3. 
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citizen).” Jeremy Bentham dalam konsepnya sering menggunakan istilah 

“utility” (kemanfaatan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau 

kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy 

Bentham bahwa “Suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra (seluas- 

luasnya) adalah sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang 

menimbulkan sakit adalah sesuatu yang not good (buruk).” Oleh karena itu 

pemerintah harus melakukan aksi (kebijakan dan program) yang selalu 

diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan kepada rakyat sebanyak mungkin. 

Gagasan Jeremy Bentham untuk mewujudkan welfare state berkaitan 

langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi dan pengembangan 

kebijakan sosial. Melalui pemikian Jeremy Bentham tersebut ia dikenal 

sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (“The Father of Welfare State”).5 

Ideologi welfare state mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas 

ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan 

bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat 

luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, 

yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu welfare 

state. Perwujudan ideologi welfare state oleh negara-negara Anglo Saxon 

yang konsep negara hukumnya dipengaruhi oleh sistem the rule of law 

sebagaimana diperkenalkan oleh AV. Dicey dengan konsep rule of law yang 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:6 

                                                             
5 Edi Suharto, Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa 

dipetik untuk membangun Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji  Ulang 

Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute 

for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan  Prakarsa Jakarta, Wisma 

MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006. Hal. 4. 
6 Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. hal. 3. 
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“1) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law) yaitu tidak adanya 

 kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power) dalam arti 

 bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum; 

  2) Kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law); 

  3) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang (oleh Undang-

 Undang Dasar di negara lain seperti antara lain Indonesia) serta keputusan-

 keputusan pengadilan.” 

       Konsep Negara Kesejahteraan didasarkan pada prinsip kesetaraan 

kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat 

kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk 

menjalani kehidupan yang layak. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara 

yang mempunyai kewajiban untuk memastikan dan memberikan kesejahteraan 

kepada rakyatnya sesuai dengan yang dinyatakan dalam Alinea ke-4 (empat) 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yakni:  

     “Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk 

dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta mewujudkan suatu 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

 

        Ketentuan Negara Kesejahteraan di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan: 
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     “Pasal 33 

1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 

2)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara;  

3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

4)  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.” 

 

       Negara Kesejahteraan (welfare state) merupakan institusi negara dimana 

kekuasaan yang dimilikinya baik dalam kebijakan politik dan ekonomi 

ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya atau 

setiap masyarakat memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar 

kelayakan dan memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang 

dialami warga negara seperti sakit, tua, atau menganggur. Memastikan setiap 

warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, 

kelas ekonomi, dan perbedaan lain. Kesejahteraan sosial di Indonesia selain 

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial dijelaskan arti kesejahteraan sosial, yaitu “Kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.” Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik 
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Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial menjelaskan bahwa: 

“(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dalam Pasal (1) 

diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara 

kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial baik karena kemiskinan, 

ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, 

korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.” 

 

       Secara ideologis, negara kesejahteraan (welfare state) menjadi landasan 

kedudukan dan fungsi pemerintah oleh negara-negara modern. Konsep negara 

kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang 

ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang 

pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan 

kekuasaan.7 Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah 

“Negara bertujuan memberikan kesejahteraan kehidupan warganya secara 

merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

dan seluas-luasnya kepada masyarakat.”8 Tanpa pelayanan yang baik dan 

merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. 

Sehubungan dengan ciri-ciri tersebut maka menurut Muchsan ada dua gejala 

yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yakni “Pertama campur 

tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas dan 

Kedua dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas 

diskresi.”9 Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini 

dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata, bukan 
                                                             
7 Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, 

Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, Juni, 2012, hal. 264. 
8 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha 

Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hal 4. 
9 Ibid. 
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kesejahteraan menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, 

dapat dihindari terjadinya free fight liberalism, yang hanya akan 

menguntungkan pihak yang kuat saja.10 Negara hukum kesejahteraan dapat 

juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material karena 

konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan 

pengembangan dari konsepsi negara hukum material. Negara Hukum 

kesejahteraan tersebut menurut Bagir Manan “Menempatkan negara atau 

pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, 

tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan umum bagi rakyatnya.”11 Konsep ideologi negara kesejahteraan 

diterapkan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, 

meningkatkan kecerdasan bangsa, perolehan pekerjaan yang baik dan layak, 

jaminan adanya penghasilan yang sesuai, jaminan terpeliharanya anak-anak 

yatim dan piatu atau anak-anak yang tidak beruntung, pelayanan kesehatan 

yang memuaskan, dan terhindarnya rakyat dari kelaparan, dan bentuk 

tanggung jawab sosial lainnya.  

       Dalam persprektif konstitusi, masyarakat mempunyai hak untuk 

mendapatkan pelayanan terkait dengan kehidupannya. Pelayanan itu 

dilaksanakan oleh negara melalui aparat pemerintahan yang berjenjang sampai 

ditingkat operasional. Untuk mengawasi aparat pemerintahan dan tidak terjadi 

keluasan wewenang serta mempertahankan hak asasi manusia maka diadakan 

suatu perjanjian masyarakat (kontrak sosial) yaitu, rakyat seluruhnya 

mengadakan perjanjian membentuk suatu badan dan politik. Dari segi fungsi 

                                                             
10 Ibid. 
11 Bagir Manan, 1996, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme 

Perekonomian, Fakultas Hukum Universitas Lalangbuana, Bandar Lampung, hal 9. 
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badan (ikatan korporatif) tersebut bertugas menjamin keamanan dan 

keselamatan rakyat, serta membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan semua 

peraturan-peraturan tersebut dipatuhi atau ditaati, tidak diabaikan oleh rakyat 

atau seseorang maka kepada badan ini diberikan kekuasaan yang telah 

disetujui atau disepakati bersama-sama sehingga kekuasaan ini disebutkan 

sebagai kewibawaan.12 Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk 

membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari 

seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara.13 Keterpenuhan 

hak asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan atau suatu sistem yang 

menjamin adanya hak asasi tersebut adalah inti dari teori kontrak sosial. Dari 

kontrak sosial inilah individu-individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam 

negara menyerahkan hak-hak politik dan sosialnya kepada komunitas negara, 

untuk itu, negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang melekat di 

dalam individu-individu maupun didalam ikatan kehidupan kemasyarakatan.14 

Menurut pandangan John Locke “Dalam teori kontrak sosial dipastikan bahwa 

seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-sendiri sehingga dibutuhkan 

kontrak sosial untuk melindungi kepemilikan dan kebebasan rakyat. John 

Locke percaya bahwa kontrak sosial adalah satu-satunya jalan dalam menuju 

masyarakat beradab. John Locke menyatakan bahwa semua manusia pada 

dasarnya setara, karena merupakan bentuk realisasi dari keberadaan Tuhan.”15 

Dalam hal ini, tidak ada orang yang memiliki yurisdiksi atas setiap tindakan 

                                                             
12 C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil. Ilmu Negara, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007, 

hal.45. 
13 Lessnoff, M. (1990). Social Contract Theory. Oxford: Basil Blackwell, hal. 2. 
14 B. Hestu Cipto Handoyo, Op.Cit, hal.17. 
15 Steele, Dean A. 1993. A Comparison of Hobbes and Locke on Natural Law and Social Contract. 

Austin: The University of Texas, hal.15. 
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manusia lain karena masing-masing telah memiliki hak yang sama yaitu untuk 

hidup (life), bebas (liberty), dan memiliki (property). Mengenai kehidupan dan 

kebebasan, John Locke kemudian menyatakan bahwa “Manusia berada dalam 

state of freedom dimana manusia mampu menjalani kehidupan mereka bebas 

dari tuntutan orang lain.” Namun perlu digaris bawahi bahwa kebebasan dan 

kesetaraan yang dimaksudkan oleh John Locke bukan pada ranah kemampuan 

manusia atau kekayaan, karena dalam hal ini terdapat suatu variasi antara satu 

sama lainnya. Oleh karena itu, yang dimaksudkan Locke dalam hal ini ialah 

hak untuk tidak menjadi sasaran dari kehendak manusia lain sehubungan 

dengan keberadaan state of freedom.16 John Locke berpendapat bahwa “Dalam 

keadaan alamiah manusia adalah makhluk yang berakal budi (homo sapiens), 

bebas untuk menentukan dirinya, dan menggunakan miliknya tanpa 

tergantung pada kehendak orang lain.” Semua manusia sama dalam arti 

mereka memiliki hak yang sama untuk mempergunakan kemampuan mereka. 

Yang tercipta kemudian adalah suasana kehidupan penuh damai, saling 

memperhatikan, bantu membantu dengan penuh itikad baik dan saling 

membina hubungan baik.17 

       Dalam rangka interaksi antar masyarakat saat ini, khususnya dalam 

hubungan hukum keperdataan, Indonesia memberlakukan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut juga 

“UUJN”). Peran notaris dibutuhkan setiap masyarakat karena masyarakat 

membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat 

                                                             
16 Ibid. 16. 
17 Max Boli Sabon, Ilmu Negara,  Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2009, hal. 99. 



 

 
 

 

10 

dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan 

dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak 

ada cacatnya (unimpeachable), yang tutup mulut dan membuat suatu 

perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.18 UUJN 

diberlakukan sebagai landasan bagi seorang Notaris untuk menjalankan 

jabatannya. Sementara itu, fungsi dari seorang notaris adalah untuk mencegah 

terjadinya kesulitan didalam hubungan keperdataan. Dalam Pasal 1 Angka 1 

UUJN dinyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lainnya.” Akta autentik 

yang dalam bahasa Inggris disebut dengan authentic deed, di Indonesia akta 

autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

diyatakan bahwa: 

       “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di 

tempat akta itu dibuat.” 

 

       Secara normatif terdapat tiga unsur akta autentik, yaitu dibuat dalam 

bentuk tertentu, dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan tempat 

dibuatnya akta.19 Dari segi filosofis dan yuridis tujuan dibuatnya UUJN 

adalah untuk menjamin akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris 

mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Manfaat 

akta autentik dalam kehidupan keperdataan antara lain menentukan secara 

jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, terhindar dari terjadinya 

                                                             
18 Tan Thong Kie, Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van  

 Hoeve, 1994, hal.448. 
19 H Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal.17. 
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sengketa, alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan pada hakikatnya memuat 

kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada 

notaris.20 Menurut Herlien Budiono “Akta otentik merupakan salah satu alat 

bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat 

oleh atau di hadapan pejabat atau pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat di mana akta dibuatnya.”21 Notaris sebagai pejabat umum berwenang 

membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut maka 

notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat 

akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan 

secara melawan hukum. Sesuai dengan wewenang tersebut, apabila notaris 

melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka akta 

notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. 

Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris diluar 

wewenang tersebut, dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri atau 

pengadilan agama.22 Pasal 15 UUJN menyatakan kewenangan seorang notaris 

dalam menjalankan jabatannya, antara lain : 

                                 “Pasal 15 
(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan 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 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: 

                                                             
20 Ibid, hal.27. 
21 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 267. 
22 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII 

Press, 2017, hal. 64. 
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a.  mengesahkan tanda tangan dan menetapkan   kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c.  membuat kopi dari asli surat di bawah 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 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.” 

 

       Selanjutnya, secara yuridis normatif, akta Notaris adalah akta autentik 

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

telah ditentukan Undang-Undang. Ciri-ciri akta notaris, antara lain : 

1) Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 

UUJN; 

2) Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan 

keinginan dari notaris; 

3) Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, tetapi dalam hal ini 

notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau 

penghadap yang namanya tercantum dalam akta; 

4) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat 

dengan akta notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang 

tercantum dalam akta tersebut; 

5) Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan 

para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak 

setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke 
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pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi 

dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.23 

       Secara administratif, terdapat dua jenis golongan akta notaris, yaitu (1) 

akta yang dibuat oleh (door) Notaris yaitu yang biasa disebut dengan istilah 

akta Relaas atau Berita Acara, dan (2) akta yang dibuat dihadapan Notaris, 

biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.24 Akta Relaas adalah 

akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris 

mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak 

berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh 

para pihak tersebut, agar tindakannya itu dibuat atau dituangkan dalam suatu 

akta Notaris.25 Sementara itu, Akta Partij adalah akta yang dibuat dihadapan 

notaris atas permintaan para pihak dan notaris berkewajiban untuk 

mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau 

diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris dan pernyataan atau 

keterangan para pihak tersebut dituangkan ke dalam akta notaris.26 

Keberadaan alat bukti tertulis yang berupa akta autentik atau akta notaris 

dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu akta 

autentik atau akta notaris diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya konflik 

dalam hubungan atau perbuatan hukum antara para pihak sebagai subjek 

hukum. Akta autentik merupakan akta yang mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang 

berwenang. Batasan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

                                                             
23 Sulhan, Irwansyah, dan Anhar Syahnel, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hal. 6. 
24 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 45. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 1869 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan suatu akta, yang, 

karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud di atas, atau 

karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta 

otentik. Namun demikian, akta itu tetap mempunyai kekuatan sebagai tulisan 

dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Menurut Pasal 1870 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Akta otentik merupakan suatu bukti 

yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus 

dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama 

ketidakbenarannya tidak dibuktikan.” Akta otentik itu tidak hanya 

membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan 

benar, tetapi apa yang diterangkan juga benar.27 Ada tiga kekuatan 

pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan 

pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil.28 

       Menurut Tan Thong Kie, “Setiap masyarakat membutuhkan seseorang 

yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang 

tanda tangan dan segelnya (capnya) dapat memberikan jaminan dan bukti 

yang kuat, seseorang yang tidak memihak dan dapat menjadi penasihat yang 

dapat menjaga rahasia, dan membuat suatu perjanjian yang dapat 

melindunginya di hari-hari yang akan datang. Itulah apa yang menjadi fungsi 

dari seorang notaris.”29 Sejalan dengan itu, Notaris dalam menjalankan 

jabatannya mempunyai kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh notaris 

                                                             
27 Sulhan, Irwansyah, dan Anhar Syahnel, Op. Cit, hal. 30. 
28 Salim, Op. Cit, hal. 30. 
29 Tan Thong Kie, Op.Cit, hal. 224. 
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dalam prateknya. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN 

yang menyatakan: 

       “Pasal 16 

(1)  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 undang-undang menentukan 

lain; 
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 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 kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang 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 di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada 
saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan 

n. menerima magang calon Notaris.” 

 

       Kewajiban Notaris untuk membacakan akta diatur dalam Pasal 16 ayat 

(1) UUJN huruf (m) yang menyatakan “Notaris wajib membacakan akta di 

hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, 
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atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah 

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

Notaris”. Dengan demikian Notaris wajib hadir secara fisik dan 

menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Notaris wajib 

membacakan setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris seperti yang 

dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUJN alinea ke-5 bahwa “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 dari akta yang 

dibuat oleh notaris tersebut, 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. Pengecualian terhadap ketentuan yang 

mewajibkan notaris untuk melakukan pembacaan akta tersebut dalam UUJN 

diatur didalam Pasal 16 ayat (7) yang menyatakan bahwa:  

       “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib 

dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena 
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan 

ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap 

halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” 
 

        Dalam ketentuan Pasal 16 ayat 8 UUJN dienyatakan bahwa “Ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN dikecualikan terhadap 

pembacaan kepala akta, komparisi penjelasan pokok secara singkat dan jelas 

serta penutup akta.” Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan diatas, maka hal-



 

 
 

 

17 

hal yang berkaitan dengan pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan 

pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta, tersebut wajib 

dibacakan oleh notaris walaupun para pihak tidak memintakan akta tersebut 

untuk dibacakan oleh notaris ataupun penghadap menyatakan telah 

membacanya sendiri, mengetahui dan memahami isi akta yang bersangkutan. 

Dengan demikian membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi adalah 

kewajiban dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan 

merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris. Apabila kewajiban 

tersebut tidak dijalankan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan 

dikenakan sanksi terhadap Notaris. Menurut Tan Thong Kie, manfaat 

dibacakannya akta dalam praktek, antara lain:30 

“1. Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan akta, Notaris masih  

 diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sendiri yang 

 sebelumnya tidak terlihat; 

2. Para penghadap mempunyai kesempatan untuk bertanya apa yang kurang 

 jelas bagi mereka; 

3. Notaris dapat memberikan kesempatan kepada para penghadap untuk 

 mengadakan pemikiran ulang, bertanya dan jika diperlukan maka 

 mengubah bunyi akta.” 

        Dengan demikian, dilakukannya pembacaan akta oleh notaris dihadapan 

penghadap dan saksi mengandung arti bahwa selain membuat akta tersebut 

menjadi akta autentik atau akta yang mempunyai pembuktian sempurna juga 

dapat memperkecil kesalahan-kesalahan penulisan dalam akta tersebut karena 

                                                             
30 Ibid, hal.507. 
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notaris pada saat-saat terakhir masih mempunyai kesempatan untuk 

melakukan perubahan isi akta dan perbaikan atas adanya kesalahan yang 

terdapat dalam aktanya. Kesalahan seperti itu sewaktu-waktu dapat 

mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan, dibatalkan, atau menjadi batal demi hukum dan dapat 

menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut 

penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Kesalahan dalam 

pembuatan akta dapat terjadi, tetapi dengan adanya pembacaan akta sebelum 

penandatangan akta kemungkinan tersebut dapat memperkecil kesalahan. 

Namun jika minuta akta telah ditandatangani maka Pasal 51 UUJN 

memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pembetulan. 

Pembetulan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN dilakukan dihadapan 

penghadap, saksi dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan 

memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan 

menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, dan setelah itu 

salinan akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak dalam akta. 

Sejauh ini, masyarakat dalam berhubungan keperdataan memberikan 

kepercayaan kepada Notaris untuk membuatkan akta autentik atau alat bukti 

yang sempurna dan mengikat mengenai perbuatan hukum atau perjanjian-

perjanjian dengan pihak lain. Dengan adanya akta autentik atau alat bukti 

yang sempurna dan mengikat, maka masyarakat mempunyai harapan untuk 

akta tersebut menjadi dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan dan 

membuktikan adanya hak-hak dan menuntut pemenuhan hak-hak tersebut 

kepada pihak tertentu. Akta yang dibuat dihadapan Notaris atau akta Notarill 
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wajib terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan akta yang bersangkutan 

batal demi hukum atau dibatalkan berdasarkan tuntutan pihak tertentu agar 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan atau kelalaian dari 

Notaris. 

       Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (untuk selanjutnya disebut juga “PPAT”) adalah dua profesi yang 

berbeda. Seorang notaris belum tentu seorang PPAT, dan seorang PPAT 

belum tentu seorang notaris, tetapi dua profesi ini bisa dijalankan secara 

bersamaan tetapi dengan ketentuan tempat kedudukannya tidak diluar tempat 

kedudukan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan 

untuk melakukan tugas sebagai PPAT yang kedudukannya dinyatakan dalam 

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya 

disebut ‘PP PPAT’) yang menyatakan bahwa “PPAT adalah pejabat umum 

yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun.” Seorang PPAT juga dapat merangkap jabatan sebagai 

Notaris di tempat kedudukan Notaris. PPAT bertugas pokok melaksanakan 

bagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukan atau dilaksanakannya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah 

atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 
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perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum yang dimaksud dijelaskan dalam 

Pasal 2 PP PPAT yang menyatakan:  

“(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan 

oleh perbuatan hukum itu. 

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. jual beli; 

b. tukar menukar; 

c. hibah; 

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 

e. pembagian hak bersama 

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;  

g. pemberian Hak Tanggungan; 

h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.” 

 

        Seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta autentik 

mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun yang terletak di daerah kerjanya. Jenis akta yang 

dibuat oleh PPAT ditetapkan dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Peraturan Kepala Badan dan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 yang menyatakan bahwa: 

 “Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan 

data pendaftaran tanah, antara lain akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, 

akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama, akta pemberian 

hak tanggungan, akta pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik dan akta 

pemberian hak pakai atas tanah hak milik.” 

        PPAT juga membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang 

merupakan akta pemberian kuasa yang digunakan dalam pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan 

adanya perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit dapat 

dibuat dengan akta dibawah tangan maupun akta notariil. Sementara itu, 

Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan dituangkan dalam bentuk akta yang 
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merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian tersebut dan wajib 

dilakukan sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan. 

        Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan atas tanah baru sebagai 

bentuk upaya unifikasi hukum mengenai hukum jaminan atas tanah untuk 

mengakhiri dualisme hukum yang berlaku dalam pembebanan hak atas tanah. 

Lahirnya lembaga hak tanggungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan dengan Tanah, selanjutnya disebut “UUHT”, 

dimaksudkan untuk mengganti lembaga jaminan hypotheek dan 

credietverband. Ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 5 UUHT bahwa “Akta 

Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak 

Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan pelunasan piutangnya”. 

Dalam Penjelasan Umum angka 7 UUHT disebutkan akta-akta yang dibuat 

oleh PPAT merupakan akta autentik. PPAT dinyatakan berwenang membuat 

akta pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dan akta pembebanan 

hak tanggungan atas hak milik atas satuan rumah susun.31 Seorang PPAT 

dalam pembuatan aktanya mempunyai kemiripan dengan pembuatan akta 

Notaris. Intinya, PPAT dalam pembuatan aktanya atau membuat akta autentik 

harus dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap dihadapannya. 

Apabila hal itu tidak dilakukan maka seorang PPAT dapat dianggap 

melakukan pelanggaran berat sebagaimana dinyatakan dalam Angka 6 Pasal 

10 ayat (3) huruf (a) Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

                                                             
31 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika, 

2019, hal. 25. 
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2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun yang 

dimaksud dengan pelanggaran berat untuk seseorang PPAT antara lain:  

“Yang dimaksud dengan pelanggaran berat antara lain: 
1. membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau 

konflik pertanahan; 

2. melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan 

sengleta atau konflik pertanahan; 

3. melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran 
kabupaten/kota, pemekaran provinsi, atau membuat akta tukar menukar, akta 

pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian bersama mengenai 

beberapa hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak 
semuanya terletak dalam wilayah kerjanya; 

4. memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan 

sengketa atau konflik pertanahan; 
5. membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya di dalam 

dan/atau di luar wilayah kerjanya; 

6. melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT; 

7. membuat akta PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak; 
8. membuat akta mengenai hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

yang obyeknya masih sengketa; 

9. PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para para pihak; 
10. PPAT membuat akta di hadapan para pihak yang berwenang melakukan 

perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya; dan/atau 

11. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian dengan 

hormat, pemberhentian sementara, atau dalam keadaan cuti.” 
 

       Selanjutnya dapat dirumuskan bahwa akta autentik yang dibuat oleh 

Notaris dan PPAT, jika tidak dilaksanakan dengan benar atau sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah 

tangan ataupun dapat dibatalkan. Notaris dan PPAT yang melanggar 

ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang jabatan dan kode etik jabatan 

dapat dikenakan sanksi dan dapat digugat serta dapat dimintakan tanggung 

jawabnya jika itu merugikan orang lain.  

       Pada tesis ini, penulis akan membahas mengenai permasalahan tentang 

akta yang dibuat oleh notaris dan PPAT yang mengandung cacat formil yang 

pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contoh masalah yang akan penulis 
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bahas yaitu kasus antara Tuan Sukarjan dengan Tuan Khusnun Nahdhor, 

Nyonya Ika Agustina, PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk cabang 

Surabaya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur cq. Kantor pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dan Tuan Dwi Bijanto. Dalam 

permasalahan kasus tersebut objek sengketa adalah tanah Sertifikat Hak Milik 

Nomor 366/Tlogobendung (untuk selanjutnya disebut juga “Obyek 

Sengketa”) atas nama Tuan Sukarjan. Berawal dari sekitar tahun 2010, obyek 

sengketa dengan atas persetujuan Tuan Sukarjan sebagai Penjamin dari Tuan 

Khusnun Nahdhor dan Nyonya Ika Agustina selaku debitur pernah dijadikan 

jaminan atas pinjaman kredit dengan Hak Tanggungan peringkat pertama 

kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku kreditur. Namun pada tahun 

2011, Tuan Khusnun Nahdhor dan Nyonya Ika Agustina selaku debitur 

dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Tuan Sukarjan sebagai pemilik 

jaminan obyek sengketa yang diagunkan tersebut memindahkan atau 

mengalihkan kreditnya kepada Bank Danamon dan setelah itu tanpa 

sepengetahuan dan seijin Tuan Sukarjan sebagai pemilik jaminan obyek 

sengketa, Tuan Khusnun Nahdhor dan Nyonya Ika Agustina memindahkan 

atau mengalihkan kreditnya lagi kepada Bank Nusantara Parahyangan yang 

didasari dengan akta perjanjian kredit dan SKMHT pada tanggal 10 Januari 

2011. Setelah diteliti dan didukung dengan pengakuan sumpah Notaris dan 

PPAT Farah Nurani Tjinong ternyata akta perjanjian kredit dan SKMHT 

tanggal 10 (sepuluh) Januari 2011 ternyata dibuat tidak dihadapan Notaris 

dan PPAT Farah Nurani Tjinong melainkan pegawainya yang bernama 



 

 
 

 

24 

Saudari Kiki. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Notaris dan PPAT 

sehingga akta autentik atau akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT tersebut 

menjadi akta dibawah tangan, dan Notaris dan PPAT tersebut telah 

melanggar ketentuan jabatan dan Undang-Undang. 

      Dari kasus itu jelas terlihat bahwa telah terjadi kelalaian Notaris dan 

PPAT yang menyebabkan akta yang cacat formil. Dengan memperhatikan 

berbagai permasalahan diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam tesis 

ini dengan judul:  

       “Tanggung Jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Mengandung Cacat 

Formil Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Jaminan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk dianalisis terkait dengan 

penelitian ini, yaitu : 

1) Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan jaminan atas tanah ?  

2) Bagaimana pertanggung jawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah atas kerugian pemenang lelang berdasarkan akta yang mengandung 

cacat formil ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1) Memahami dan menganalisis pengaturan mengenai kewenangan notaris 

dalam pembuatan jaminan atas tanah; 

2) Memahami dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris dan PPAT atas 

kerugian pemenang lelang berdasarkan akta yang cacat formil yang dibuat 

oleh Notaris dan PPAT tersebut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Teoritis 

       Bagi penulis penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan 

mengenai ilmu pengetahuan hukum untuk lebih mengerti dan memahami 

teori-teori mengenai kewenangan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dalam pembuatan akta autentik. 

2) Manfaat Praktis   

       Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum 

yang menyangkut praktek mengenai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah selaku pejabat umum dalam pembuatan akta autentik bagi klien 

dalam rangka mewujudkan profesionalitas, serta diharapkan penelitian ini 

dapat menjadi masukan dalam hal memberikan kepastian hukum bagi 

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan masyarakat.  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1.5. Sistematika Penulisan 

       Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi 

lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab untuk 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar 

belakang masalah dilanjutkan dengan rumusan pokok 

permasalahan, berikut tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang berisi 

Teori Kewenangan, Teori Perjanjian dan Tiga Nilai Dasar 

Hukum. Dalam landasan konseptual, diuraikan mengenai Prinsip-

prinsip peraturan Jabatan Notaris, Prinsip-prinsip peraturan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, Akta Auntentik dan Surat di bawah tangan. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis 

gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan 

hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh 

penulis di dalam melakukan penelitian ini. 
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BAB IV : ANALISIS  

Dalam bab ini dianalisis dua permasalahan pokok, yang dibahas 

dalam 2 (dua) sub bab, masing-masing mengenai (i) pengaturan 

mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan jaminan atas 

tanah, dan (ii) pertanggung jawaban Notaris dan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah atas kerugian pemenang lelang diperoleh berdasarkan 

akta yang mengandung cacat formil. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan ini, berisi kesimpulan 

singkat yang didasarkan pada hasil pembahasan atas masalah-

masalah yang dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, dan disertai 

beberapa saran yang relevan dari hasil pemikiran penulis dalam 

penelitian tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


