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ABSTRAK 
 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris 
(UUJN). Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa wewenang Notaris adalah 
membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Burgerlijk Wetboek (BW). Notaris 
merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut 
pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan 
umum. Inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan 
hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.  

Notaris tidak lepas dari kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga 
meskipun akta tersebut otentik yang digunakan sebagai pembuktian yang 
sempurna menjadikan akta tersebut cacat hukum. Pertanggungjawaban atas 
akta tersebut tidak hanya sebatas kesalahan akta maka dapat dituntut dari segi 
hukum perdata maupun administrasi. Berbagai macam factor menjadi 
penyebabnya yang salah satunya adalah dari factor kesalahan Notaris  itu sendiri 
akibat dari kelalaian dan kekurang hati-hatian dalam penuangan isi dan bentuk 
dalam akta tersebut. 

Notaris dapat dipersalahkan apabila hubungan hukum antara Notaris 
dengan penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum 
dari Notaris jika dapat dibuktikan pemenuhan semua unsur dalam pasal 1365 
BW, dan jika tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari 
Notaris, maka terjadinya cacatnya dalam pembuatan akta Notaris tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawaban hukum apapun kepada Notaris. Hal-hal tersebut 
dapat terjadi apabila di kemudian hari akta Notaris sebagai akta otentik 
mengalami degradasi kekuatan bukti dan mengandung cacat yuridis yang 
mengakibatkan kebatalannya yang harus ditinjau dari mana kesalahan tersebut 
terjadi, apakah merupakan kesalahan dari Notaris akibat tidak memenuhi syarat 
maupun prosedur yang telah diatur dalam UUJN ataukah kesalahan tersebut 
sebagai akibat kesalahan para pihak sendiri dalam melaksanakan isi perjanjian 
tersebut. 

Dalam praktek dunia kenotariatan apabila ternyata Notaris mengabaikan 
ketentuan UU yang telah mengatur sedemikian rupa mengenai kewajiban, 
kewenangan maupun larangan bagi Notaris sehingga akta yang seharusnya 
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merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi 
akta di bawah tangan atau batal demi hukum maka pihak-pihak yang merasa 
dirugikan akibat kesalahan Notaris tersebut dapat menggugat Notaris yang 
bersangkutan melalui Pengadilan Negeri setempat agar hal tersebut dapat 
ditindaklanjuti dan penghadap mendapatkan keadilan. Kesalahan notaris yang 
didasarkan atas suatu hubungan hukum dapat digolongkan dalam hubungan 
kontraktual, yang tunduk pada buku III BW, notaris yang menjalankan tugas 
jabatannya melakukan kesalahan dan berakibat menjadi cacat yuridis sehingga 
berakibat mendatangkan kerugian pada kliennya maka klien tersebut dapat 
melakukan gugatan yang didasarkan adanya perbuatan melawan hukum oleh 
notaris tersebut. Faktor ketidakmampuan, ketidaktahuan serta kelalaian dapat 
menjadi pencetus terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, hal ini juga 
disebabkan lemahnya kontrol penegakan hukum dan hukum disiplin serta tidak 
terpenuhinya standar profesi. Sehingga dalam pelaksanaan jabatannya Notaris 
diawasi oleh Komisi Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, 
Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dengan tujuan agar 
Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan 
dengan baik dan notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan 
syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang 
demi terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. 
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