
 

ABSTRACT 

The Existence of Special Substitute Notary 
 
 The objective of this thesis is to study the appointment mechanism for Special 
Substitute Notary and the legal capacity of Special Substitute Notary in making authentic 
deeds. The type of this research is a doctrinal research and statute and conceptual 
approach is used. 
 This research reviews a circumstances when a Notary who in charge as a single 
public Notary in a province area is in need of authentic deeds in his/her favor or in 
him/her relative favor, he/she are not able to make them by he/herself since he/she has no 
authority to do so. Therefore a provision regarding the Special Substitute Notary was 
made. This provision state that the Special Substitute Notary is assigned to make every 
specific authentic deed as asserted in the assignment letter. The emerging of Special 
Substitute Notary is incidental in nature, but it doesn’t mean the Special Substitute 
Notary is the subordinate of the Notary who substituted. Special Substitute Notary has an 
equal position to the substituted Notary. When the deed was made correctly and it agree 
with the act on the office of notary, the deed is admissible to as itself as prima facie 
evidence, although being disputed, the deed sufficient to establish given fact. 
 In running the authority, the Special Substitute Notary should not make any action 
beyond the authority given. Act on the office of Notary need to be improved to specify 
the matter of authority in appointing Special Substitute Notary and of emerging Special 
Substitute Notary. 
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RINGKASAN 
 

 Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam 
membuat akta otentik Notaris memiliki suatu larangan. Salah satunya tidak 
diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang 
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan 
derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak 
untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. 
Pada kota-kota yang terdapat lebih dari satu orang notaris tentu tidak akan bermasalah 
sebab ia bisa datang saja ke rekan notarisnya yang lain untuk dibuatkan akta. Menjadi 
permasalahan bila hanya terdapat ia sendiri sebagai Notaris yang aktif menjabat sehingga 
dibuatlah aturan tentang Notaris Pengganti Khusus. Notaris Pengganti Khusus adalah 
seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana 
disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu wilajah 
jabatan/propinsi terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan 
menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. Munculnya 
Notaris Pengganti Khusus ini hanya bersifat insidentil saja, tetapi bukan berarti Notaris 
Pengganti Khusus merupakan orang suruhan dari Notaris yang digantikannya. Notaris 
Pengganti Khusus mempunyai kedudukan yang setara dengan Notaris yang 
digantikannya. 
 Lahirnya Notaris Pengganti Khusus diawali dengan adanya keterbatasan notaris 
yang digantikannya dalam membuat akta, sementara hanya terdapat ia seorang dalam 
wilayah jabatannya yang aktif menjabat. Kemudian notaris yang bersangkutan 
mengajukan permohonan pada Majelis Pengawas Notaris untuk dapat diangkat Notaris 
Pengganti Khusus. Setelah semua persyaratan terpenuhi dikeluarkanlah Surat 
Pengangkatan yang dikuti pengucapan sumpah jabatan oleh Notaris Pengganti Khusus. 
 Antara Notaris dan Notaris Pengganti Khusus memiliki kedudukan dan 
kewenangan yang setara dalam membuat akta. Hanya saja pada Notaris Pengganti 
Khusus lingkup kewenangannya membuat akta dibatasi hanya khusus untuk akta yang 
telah ditentukan dalam surat pengangkatannya. Dalam hal pembuktian, akta yang dibuat 
Notaris Pengganti Khusus mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta yang 
dibuat oleh Notaris yaitu terkuat dan terpenuh. Jika dibuat sesuai dengan semua peraturan 
yang ada maka akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti Khusus mempunyai kekuatan 
pembuktian lahiriah, formil dan materil. Kemudian tanggung gugat berdasarkan 
perbuatan melawan hukum terhadap seorang Notaris Pengganti Khusus baru akan muncul 
apabila dapat dibuktikan ia telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan 
hukum. 
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