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ABSTRAKSI 
 
 

Notaris selain mempunyai wewenang membuat akta otentik, dalam 
menjalankan jabatannya tersebut harus mematuhi kewajiban-kewajiban 
sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 
tengtang jabatan notaris. Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan 
jabatannya membuat akta yaitu “membacakan akta di hadapan penghadap dengan 
dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu 
juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf l 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. 
Sebagai suatu kewajiban (selama tidak dikecualikan) tentunya membawa 
konsekuensi terhadap notaris maupun akta yang dibuatnya. Kenyataan dalam 
praktik tidak jarang akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris tersebut tidak 
dibacakan atau dibacakan oleh pegawai notaris bukan oleh notaris yang membuat 
akta tersebut. 

 Yang ditonjolkan dalam pembahasan tesis ini adalah kekuatan mengikat 
suatu akta yang dibuat di hadapan notaris yang tidak dibacakan dan akibat hukum 
atas akta yang dibuat di hadapan notaris yang tidak dibacakan. 

Konsekuensi hukum tidak dibacakannya akta adalah akta yang bersangkutan 
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.  

 Mudah-mudahan tesis ini berguna bagi seluruh pembaca. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Notary, besides having authority make pukka act, in running his 
occupation have to obey obligations as arranged in section 16 Law No. 30 Year 
2004 about of notary occupation. One of notary obligation in running his 
occupation make act that is " reading off act before with attended by at least 2       
(two) eyewitness people and signed forthwith by party to a case, eyewitness, and 
Notary as section 16 sentence (1) letter of l Law No. 30 Tahun 2004. 

As an obligation during not exempted perhaps bring consequence to notary 
and also act which making of. Fact in praktik not rarely the act which is made by 
and before the notary not read by notary officer non by notary making the act. 

What signalized under consideration this thesis strength fasten an act made 
before notary which is not read off and legal consequences for act made before 
notary which is not read off. 

Consequence punish not read off of act is pertinent act only have 
verification strength as act under hand  

Hopefully this thesis good for all reader. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya 
 

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian ketentuan pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maksudnya segala sesuatu 

tindakan harus didasarkan atas hukum maksudnya peraturan perundang-undangan 

agar terdapat suatu kepastian hukum. Kepastian hukum ini dalam rangka memberikan  

jaminan kepastian hukum ini dalam kaitannya dengan ketertiban, dan perlindungan 

hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat 

otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan 

melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan 

profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan 

dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa notaris dalam proses 

pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat 

sebagaimana Konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN).  

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal  1 

angka 1 UUJN). Hal ini berarti bahwa notaris mempunyai wewenang membuat akta 

dan akta yang dibuatnya adalah akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, 

1 
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maksudnya jika digunakan sebagai alat bukti pada sidang pengadilan tidak perlu 

didukung alat bukti lainnya. 

 Kewenangan notaris membuat akta, dikecualikan akta tersebut merupakan 

wewenang pejabat lain sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris berwenang 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan 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 akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang. Selama notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu mempunyai kewenangan 

membuat akta otentik memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka akta tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.  

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Akta otentik menurut 

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (B.W) adalah suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta yang dibuat oleh dan 

di hadapan notaris sebagai akta otentik jika digunakan sebagai  bukti bagi para pihak 

yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang 

mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang 

sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagaimana pasal 1870 B.W. 

Sebaliknya suatu akta yang dibuat bukan oleh pejabat disebut sebagai akta di bawah 
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tangan sesuai dengan pasal 1874 B.W., bahwa yang dianggap sebagai tulisan di 

bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat 

urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan 

seorang pejabat umum.  

Notaris selain mempunyai wewenang membuat akta otentik, dalam 

menjalankan jabatannya tersebut harus mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana 

diatur dalam pasal 16 UUJN. Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan 

jabatannya membuat akta yaitu “membacakan akta di hadapan penghadap dengan 

dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga 

oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. 

Kewajiban untuk membaca suatu akta tidak hanya dibebankan kepada notaris saja, 

melainkan juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat 

Sementara Notaris bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15, dan Pasal 16, berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris 

Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini 

menentukan lain sebagaimana pasal 33 ayat (2) UUJN. Notaris Pengganti adalah 

seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris 

yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya 

sebagai Notaris (Pasal 1 angka 3 UUJN). 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 daerah 

kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang 
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bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta 

dimaksud (Pasal 1 angka 4 UUJN). Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang 

untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang 

meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara (Pasal 1 angka 2 

UUJN). Kewajiban membaca akta yang dibuatnya tersebut dikecualikan dalam hal 

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. 

Sebagai suatu kewajiban (selama tidak dikecualikan) tentunya membawa 

konsekuensi terhadap notaris maupun akta yang dibuatnya. Kenyataan dalam praktik 

tidak jarang akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris tersebut tidak dibacakan 

atau dibacakan oleh pegawai notaris bukan oleh notaris yang membuat akta tersebut. 

 Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang di atas, maka 

yang dipermasalahkan adalah: 

a. Kekuatan mengikat suatu akta yang dibuat di hadapan notaris yang tidak 

dibacakan. 

b. Akibat hukum atas akta yang dibuat di hadapan notaris yang tidak dibacakan. 

 

2. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan mengikat suatu akta yang 

dibuat di hadapan notaris yang tidak dibacakan.. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas akta yang dibuat di 

hadapan notaris yang tidak dibacakan.  

 
 

3. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya 

mengenai akta yang dibuat di hadapan notaris dan konsekuensi hukumnya 

atas fungsi notaris dalam memberikan penyuluhan hukum. 

b. Sebagai masukan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat akta dan 

sikap notaris dalam memberikan penyuluhan hukum agar akta yang dibuat 

tersebut benar-benar sesuai dengan keinginan pihak-pihak penghadap, yaitu 

sebagai suatu akta yang notariil sebagai alat bukti yang sempurna. 

 

4. Kajian Pustaka 

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan 

masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan 

kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.  Akta otentik 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, kebutuhan akan 

pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan 
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berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi 

dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.  

Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik. Akta notaris 

mempunyai kekuatan nilai pembuktian apababila memenuhi syarat lahiriah, formal 

dan materiil.  

Syarat lahiriah berhubungan dengan kemampuan akta itu sendiri untuk 

membuktikan keabsahan sebagai akta otentik. Terhadap akta tersebut jika dilihat dari 

sifat lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang telah 

ditentukan sebagai syarat akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek 

lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah 

tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Apabila terdapat pihak 

yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, 

maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah 

bukan akta otentik. 

Syarat formal akta notaris yang bersifat otentik, akta notaris harus 

memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-

betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada 

saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan  prosedur yang sudah ditentukan dalam 

pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang 

hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, saksi dan notaris serta 

membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris dan mencatatkan 

keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta para pihak). 
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Akta otentik dapat dibedakan atas: 

a. akta yang dibuat oleh pejabat; dan 

b. akta yang dibuat di hadapan pejabat atas permintaan para pihak yang memerlukan 

akta tersebut. 

Dengan demikian akta otentik itu ada 2 macam yaitu:  

(1) akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (akta 

ambtelijk); dan  

(2) akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang sering disebut dengan akta 

para pihak (partij akta). 

Akta yang dibuat oleh pejabat atau akta relaas yaitu suatu akta yang berisikan 

keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri. Kebenaran dari isi akta 

relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah 

palsu, sedang kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan 

akta tersebut. Pada partij akta, pejabat tidak pernah memulai inisiatif, akta tersebut 

tidak lain berisikan keterangan para pihak sendiri yang diformulasikan oleh pejabat di 

dalam akta, sehingga secara populer dikatakan: “Siapa yang hendak membuat akta di 

bawah tangan mengambil pena, dan siapa yang hendak membuat akta otentik 

menghadap notaris.”  

Akta yang dibuat oleh pejabat/akta relaas yaitu suatu di dalamnya 

menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau berdasarkan atas 

suatu keadaan yang dilihat atau disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya 

selaku notaris. Sedang akta para pihak (partij akta), dibuat di hadapan pejabat yang 
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berisikan suatu perbuatan yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang 

dengan sengaja datang di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatannya itu 

dikonstitir oleh notaris dalam suatu akta. Apabila isi akta relaas tidak dapat diganggu 

gugat, kebenaran isi akta para pihak (partij akta) dapat digugat tanpa menuduh 

kepalsuan akta tersebut.1 Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan 

kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat 

dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, 

dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti 

tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara 

secara murah dan cepat sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UUJN. 

Notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan 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 akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UUJN).  

 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka 

Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 61. 
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5. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).2 Statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku 

berkaitan dengan tanggung jawab direksi. Sedangkan pendekatan secara conseptual 

approach yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana 

sebagai landasan pendukung pembahasan materi tesis yaitu tanggung jawab direksi.  

b. Bahan Hukum 

 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 

penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan dalam hal ini B.W., dan UUJN serta 

peraturan lain yang terkait, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.3 

 

                                                 
 
2Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, 

h. 93. 
 

3Ibid., h. 141. 
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c. Langkah Penelitian                     

 Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) 

mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk 

menetapkan isu hukum yang hendak dibahas; (2) pengumpulan bahan hukum (3) 

melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah 

dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum 

sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.4  

 

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

 Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut : 

Uraian bab pertama-tama diawali dengan Pendahuluan, yang disajikan pada 

Bab I. Pada bab ini berisi uraian untuk mengawali seluruh rangkaian dan pembahasan 

tesis. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dibahas diletakkan 

pada latar belakang permasalahan, sedangkan permasalahannya diletakkan pada 

rumusan masalah. Pembahasan materi agar terjadi satu kesatuan dalam penafsiran 

dapat dilihat pada alasan pemilihan judul. Juga dituliskan pada sub bab ini mengenai 

tujuan penulisan. Dalam pembatasannya agar sesuai dengan kadar penulisan karya 

                                                 
 
4Ibid., h. 171.  
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ilmiah diletakkan pada metode penelitian. Sedangkan kerangka penyusunan tesis 

diletakkan pada pertanggungjawaban sistematika. 

Kemudian uraian mengenai pejabat umum dalam pembuatan akta para pihak 

(partij akta) diletakkan pada Bab II. Bab ini dipaparkan untuk menjawab 

permasalahan pertama yaitu bagaimanakah fungsi notaris sebagai pajabat umum 

dalam melayani para kontraktan pada waktu membuat akta para pihak (partij akta). 

Sub babnya terdiri atas notaris sebagai pejabat umum, wewenang notaris dalam 

pembuatan akta, jenis-jenis akta dan maksud kontraktan penghadap dalam pembuatan 

kontrak. 

Selanjutnya diuraikan mengenai akibat hukumnya apabila pernyataan 

kehendak para kontraktan ternyata palsu diletakkan pada Bab III. Bab ini dipaparkan 

untuk menjawab permasalahan kedua yaitu apa akibat hukumnya apabila pernyataan 

kehendak para kontraktor ternyata palsu. Sub babnya terdiri atas kepalsuan kenyataan 

kehendak kontraktan dan akibat hukumnya serta tanggung gugat akibat kenyataan 

palsu. 

Akhirnya Penutup yang diletakkan pada Bab IV. Bab ini berisikan kesimpulan 

sebagai jawaban atas permasalahan yang berisi sub bab simpulan dan menyampaikan 

alternatif penyelesaian permasalahan sub bab saran. 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewajiban notaris ... Ranty Artsilia



 12

BAB II 

KEKUATAN MENGIKAT SUATU AKTA YANG DIBUAT OLEH DAN  

DI HADAPAN NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN 

 

1. Dasar Pembuatan Akta 

Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk 

dipaktai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa 

surat itu dibuat.5 Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah  “surat yang diberi 

tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak 

atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.6 dengan 

demikian akta merupakan surat, yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa 

perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Bagi Subekti, akta berlainan 

dengan surat, dengan menjelaskan bahwa kata-kata akta bukan berarti surat, 

melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata acta yang 

dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.7 Hal ini berarti bahwa yang dimaksud 

dengan akta adalah: 

1) perbuatan handeling/perbuatan hukum (rechtshandeling) itulah pengertian 

yang luas, dan 
                                                 

 
5Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Belanda, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 52. 
 

6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979, h. 
106.  

 
7Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980, h. 29.  

12 
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2) suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan 

hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian 

sesuatu.8 

Oleh karena itu fungsi akta bagi pihak-pihak adalah: 

1) syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,  

2) alat pembuktian, dan 

3) alat pembuktian satu-satunya.9 

Akta salah satu fungsinya adalah sebagai alat bukti. Di dalam hukum  perdata, 

alat bukti diatur dalam pasal 1866 B.W., terdiri dari: 

1. alat bukti tertulis; 

2. pembuktian dengan saksi; 

3. persangkaan-persangkaan; 

4. pengakuan; 

5. sumpah. 

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1. surat yang berbentuk akta; 

2. surat-surat lain, uang bukan berbentuk akta.10 

                                                 
8Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Gross Akta Dalam Pembuktian dan 

Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta1993, h. 26. 
 
9Pitlo, Op. cit., h. 54. 
 
10Hamzah, Tanggapan Terhadap Makalah yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris 

Sebagai Alat Bukti, Media Notariat, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989, h. 271.  
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  Apa yang dikemukakan oleh Subekti di atas dalam memberikan pengertian 

akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat 

oleh pihak-pihak. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan 

yang digunakan sebagai bukti telah terjadinya suatu ikatan. Oleh karena berisikan 

suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat 

meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya 

perbuatan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi hanya 

surat biasa.  

 Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut sebagai 

akta, adalah sebagai berikut: 

1) surat itu harus ditandatangani; 

2) surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak 

atau perikatan, dan 

3) surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.11 

Surat itu harus ditandatangani, dimaksudkan untuk mengetahui pihak-pihak 

yang melakukan perbuatan hukum yang tandatangannya dibubuhkan dalam surat 

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pihak yang membubuhkan 

tandatangan tersebut mempunyai kekuasaan untuk itu, yang sejalan dengan ketentuan 

pasal 1869 B.W., ditentukan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak 

cakapnya pegawai dimaksud, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat 

                                                 
 
11Victor M. Situmorang, Op. Cit., h.  26-28. 
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diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai 

tulisan di bawah tangan jika surat tersebut ditandatangani oleh para pihak. Jadi jika 

suatu akta tersebut adalah akta, namun karena sesuatu hal, misalnya cacat bentuk atau 

sebab lain yang berakibat cacatnya akta, maka meskipun akta tersebut otentik 

otomatis menjadi akta di bawah tangan bagi pihak-pihak yang menanda tangani akta 

tersebut. Dijelaskan lebih lanjut oleh Victor M. Situmorang, bahwa suatu surat dapat 

disebut sebagai akta harus ditanda tangai dan jika tidak ditandatangani oleh 

pembuatnya, maka surat itu bukan merupakan akta.12 Hal ini sesuai pula dengan 

pendapat Hamzah, bahwa pembubuhan tanda tangan terhadap sebuah akta merupakan 

suatu kewajiban atau keharusan yang mutlak, oleh karena di samping tanda tangan 

tersebut yang dapat membedakannya dengan surat-surat dalam bentuk di luar akta, 

seperti halnya karcis kereta api, resi dan sebagainya, juga untuk memberikan ciri atas 

pembuat akta yang dimaksud.13 Penandatanganan pada surat tersebut dengan tujuan 

untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tandatangan 

dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan 

tandatangan orang lain. 

   Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hal atas 

perikatan, maksudnya bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat 

menjadi bukti yang dibutuhkan oleh para pihak yang menandatanganinya. Mengenai 

                                                 
 
12Ibid.  
 
13 Hamzah, Loc. Cit. 
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maksud pencantuman peristiwa hukum yang termuat dalam surat tersebut haruslah 

merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya perikatan. Oleh karena itu 

jika dalam surat tersebut tidak termuat dasar perikatan, maka tidak dapat disebut 

sebagai akta, sebab itu tidak mungkin digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya 

suatu perikatan. 

 Surat itu diperuntukkan sebagai bukti, maksudnya bahwa surat tersebut harus 

digunakan sebagai bukti jika dipersengketakan di depan pengadilan, sehingga jika 

tulisan atau akta tersebut dibuat tidak digunakan sebagai bukti, maka surat tersebut 

tidak dapat disebut sebagai akta.  

  Surat digunakan sebagai alat bukti hak, yang dimaksud adalah bahwa setiap 

orang yang merasa haknya dilanggar, maka harus dapat membuktikan bahwa 

memang haknya dilanggar sesuai dengan ketentuan pasal 1865 B.W., bahwa setiap 

orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan 

haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu 

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini 

berarti bahwa syarat tertulis pada suatu akta merupakan hal yang mutlak. Surat 

sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

1.   Akta 

2. Surat-surat lainnya yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan 

sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani. 

Mengenai akta itu sendiri ada dua macam yaitu ; 
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1. Akta otentik 

2. Akta tidak otentik (akta bawah tangan) 

        Menurut pasal 1867 B.W., menentukan bahwa “pembuktian dengan tulisan 

dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah 

tangan”. Jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik. 

Akta  di  bawah  tangan  yang dimaksud  adalah  akta  yang  ditandatangani di 

bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-

lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum, demikian 

ketentuan pasal 1874 B.W. Jadi akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja 

dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai 

kewenangan membuat akta, yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti 

telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat oleh pihak-pihak saja, 

maka kekuatan mengikatnya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuatnya 

saja, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 B.W., bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. 

  Akta yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sah, jika pembuat akta tersebut mengakui isi akta serta tandatangan yang ada pada 

akta tersebut. Oleh karenanya jika misalnya akta di bawah tangan yang memuat 

pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan 

sesuatu barang, namun ternyata diingikari oleh pihak lawan yang tidak mengakui 

tandatangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus dibuktikan dengan 
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alat bukti yang lain, dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu 

permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 1878 B.W.).   

            Akta otentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 B.W.). Dengan demikian 

dikualifikasikan sebagai suatu akta otentik jika akta tersebut tercantum tandatangan, 

merupakan suatu pernyataan perbuatan hukum dan digunakan sebagai bukti. Akta 

tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, bentuknya ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan dan pejabat yang membuat akta tersebut mempunyai 

kewenangan. Dengan demikian akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

sebagai berikut: 

1) akta itu harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum; 

2) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 

3) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai 

kewenangan untuk membuat akta tersebut.14 

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun memegang suatu akta, 

tetapi jika akta tersebut tidak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau akta 

tersebut dibuat oleh suatu pejabat yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang 

                                                 
 
14Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan 

Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 29.  
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untuk membuat suatu akta, maka tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta 

otentik. 

 Akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk 

oleh undang-undang, kekuatan akta otentiknya bukan karena penetapan undang-

undang, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.15 Hal 

ini berarti bahwa kebenaran sebagai suatu akta otentik bukan disebabkan oleh bentuk 

akta itu sendiri, melainkan pejabat yang membuat akta itu memang mempunyai 

kewenangan untuk membuat akta tersebut. 

Sehubungan dengan pembuktian, menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat 

dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang.dasar hukum akta/ surat 

diatur dalam pasal 165, 167 HIR, Stb No. 29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat 

merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran 

seseorang sebagai alat bukti. Dan dalam BW juga diatur tentang permulaan bukti 

tertulis Pasal 1902 ayat 2 BW yang berbunyi: dalam segala hal dimana oleh undang-

undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada 

suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan 

saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan 

yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis. 

Mengenai kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan antara lain: 

1. kekuatan pembuktian lahir,  

                                                 
 
15Tobing, Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1980, h. 50.  
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2. kekuatan pembuktian formil dan  

3. kekuatan pembuktian materiil.16 

Ad. 1. Kekuatan pembuktian lahir 

Maksud kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang 

didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu surat 

yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) 

seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. 

Ad. 2. Kekuatan pembuktian formil 

            Kekuatan pembuktian formil, didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan 

oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini 

memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak 

menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. 

Ad. 3. Kekuatan pembuktian materiil 

      Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan: “Benarkah isi 

pernyataan di dalam akta itu”. Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi 

kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa 

bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan   melakukan seperti yang 

dimuat dalam akta.17 

                                                 
 
16 Abdulkadir Muhammad, Op. cit.,  h. 121. 
 
17 Ibid. 
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Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan 

pembuatan akta dapat dijelaskan bahwa dasar hukum para pihak membuat akta baik 

akta di bawah tangan maupun akta otentik adalah sebagai bukti adanya hubungan 

hukum yang dibuat oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut. Sebagai bukti 

adanya hubungan hukum terutama hubungan hukum keperdataan dapat digunakan 

sebagai bukti jika terjadi suati sengketa yaitu bukti tertulis yang dituangkan dalam 

suatu akta. 

 

2. Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik 

Kewenangan notaris dapat dilihat pada ketentuan pasal 15 ayat (1) UUJN 

menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara 

umum, dengan batasan sepanjang : 

1. tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang 

2. menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 

aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. 

3. mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa 

akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. 

4. berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan 

tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. 

5. mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin 

kepastian waktu menghadap para penghadap yang  tercantum dalam akta. 
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            Wewenang Notaris dalam membuat akta meliputi 4 (empat) hal, yaitu:18 

1.      Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus  dibuat itu; 

Wewenang Notaris  dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak 

dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang 

membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain,  mengandung 

makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang 

yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. 

2.      Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk  kepentingan 

siapa akta itu dibuat. 

Pejabat Umum – Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (orang) 

untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, 

harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli 

yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual 

mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui ada 

keterkaitan semacam itu, sudah tentu tentu Notaris akan melihat (asli surat) dan 

meminta fotocopy atas indentitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti 

yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), dan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikannya. Ada 

kemungkinan antara orang  yang namanya tersebut dalam KTP dan sertifikat bukan 

                                                 
 
18 groups.yahoo.com/group/Notaris. Habib Adjie Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa 

akta itu dibuat, .... Berdasarkan uraian di atas, maka akta Pejabat Umum – Notaris telah memenuhi  
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orang yang sama, artinya pemilik sertifikat bukan orang yang sesuai dengan KTP, hal 

ini bisa terjadi (di Indonesia), karena banyak kesamaan nama dan mudahnya 

membuat KTP,  serta dalam sertifikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada 

penyebutan identitas lain. Dalam kejadian seperti ini bagi Notaris tidak menimbulkan 

permasalahan apapun, tapi dari segi yang lain Notaris oleh pihak yang berwajib 

(kepolisian/penyidik) dianggap memberikan kemudahan untuk terjadinya suatu 

tindak pidana. Berkaitan dengan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya 

yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka hal ini bukan 

tanggungjawab Notaris, tanggungjawabnya diserahkan kepada para pihak yang 

menghadap.   

3.      Pejabat Umum harus berwenang  sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu di 

 buat. 

Pejabat Umum – Notaris harus berwenang  sepanjang mengenai tempat, di 

mana akta itu di buat. Notaris mempunyai tempat kedudukan dan wilayah kerjanya 

masing-masing. Misalnya untuk Notaris sebagaimana tercantum dalam  Pasal 18 ayat 

(1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau 

kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya  mempunyai tempat kedudukan dan 

berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris 

mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat 

kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat 

kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi, 
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misalnya Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya, maka dapat membuat akta di 

kabupaten atau kota lain dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Hal ini dapat 

dijalankan dengan ketentuan : 

a.     Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat 

kedudukkanya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat. 

Contoh Notaris yang berkedudukan di Surabaya, akan membuat akta di Jombang, 

maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut 

di Jombang. 

b.  Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan 

penyelesaian akta. 

c.   Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah 

jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan  atau tidak terus-menerus 

(Pasal 19 ayat (2) UUJN). 

Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada Notaris untuk 

merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta, meskipun 

bukan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, karena yang dilarang menjalankan 

tugas jabatannya di luar wilayah jabatannya atau di luar propinsi (Pasal 17 huruf a 

UUJN),  tapi untuk saling menghormati sesama Notaris di kabupaten atau kota lain 

lebih baik hal seperti itu untuk tidak dilakukan, berikan penjelasan kepada para pihak 

untuk membuat akta yang diinginkannya  untuk datang menghadap Notaris di 

kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu dapat saja dilakukan, 

jika di kabupaten atau kota tersebut tidak ada Notaris. 
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4.    Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

Pejabat Umum Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu 

pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam 

keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. 

Notaris  yang sedang cuti atau diberhentikan sementara waktu tidak mempunyai 

kewenangan untuk membuat akta. 

Khusus untuk Notaris, dalam Pasal 1 angka 2 UUJN dikenal adanya Pejabat 

Sementara Notaris, yaitu seseorang yang untuk sementara waktu menjabat sebagai 

Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau 

diberhentikan sementara. Ketentuan pasal ini rancu, bahwa seorang Notaris 

melaksanakan tugas jabatannya, karena masih ada wewenang yang melekat pada 

dirinya, dengan dengan karena masih ada wewenang, maka Notaris yang 

bersangkutan dapat mengangkat Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN), 

sedangkan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan 

sementara waktu sudah tidak ada wewenang yang melekat pada dirinya, sehingga 

tidak perlua adanya Pejabat Sementara Notaris. Untuk Notaris yang meninggal dunia 

atau diberhentikan seharusnya protokol tersebut langsung diserahkan kepada Notaris 

lain untuk memegang protokolnya, dan untuk Notaris yang diberhentikan sementara, 

memang yang bersangkutan sedang tidak  mempunyai kewenangan untuk sementara 

waktu, yang suatu saat dapat diangkat kembali yang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 

ayat (2) UUJN. 
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Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris sebagai akta otentik menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat 

Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu :19 

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku), 

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum. 

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia 

agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :20 

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum, 

3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk 

itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. 

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris, dengan 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a. akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat 

Umum. 

b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

c. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai 

wewenang untuk membuat akta tersebut. 

Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
                                                 

 
19 Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya Post, 31 

Januari 2001, h. 3. 
 
20 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 

2003, h. 148. 
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a. Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat 

Umum. 

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai Sifat dan Bentuk Akta tidak 

menentukan mengenai Sifat Akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa 

akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 

ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat 

semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. 

Akta yang dibuat oleh (door) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta 

Relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan 

disaksikan Notaris sendiri atau permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan 

para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.  Akta yang 

dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, 

yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang 

diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau 

keteranganya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. 

Perihal akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang 

memuat Relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan 

atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris 

sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat 

sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta 

dialaminya yang dinamakan akta yang dibuat oleh (door) notaris sebagai pejabat 
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umum.21 Akta yang demikian ini disebut juga dengan akta pejabat. Akta yang dibuat 

oleh (door) Pejabat Umum, disebut akta relaas biasanya berupa Akta Berita Acara 

yang berisi uraian dari Pejabat Umum yang dilihat dan disaksikan Pejabat Umum 

sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang 

dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta otentik. Sedangkan akta yang dibuat di 

hadapan (ten overstan) Pejabat Umum, dalam praktek disebut Akta Pihak atau akta 

partij, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau 

yang diceritakan di hadapan Pejabat Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau 

keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta, baik akta 

Relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta 

otentik, yaitu harus ada keinginan atu kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari 

para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Pejabat Umum 

tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan 

permintaan para pihak Pejabat Umum dapat memberikan saran dengan tetap berpijak 

pada aturan hukum. Meskipun saran Pejabat Umum diikuti oleh para pihak dan 

dituangkan dalam akta otentik, hal tersebut tetap merupakan keinginan dan 

permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Pejabat Umum yang artinya isi 

akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Pejabat Umum. 

Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta 

                                                 
 
21Lumbon Tobing., op. cit., h. 52.  
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otentik, dalam hal ini tidak berarti Pejabat Umum sebagai pelaku dari akta tersebut, 

Pejabat Umum tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. 

Mengenai perbedaan antara akta pejabat atau disebut dengan akta relaas 

dengan akta yang dibuat di hadapan pejabat atau ten overstaan notaris dijelaskan oleh 

Lumban Tobing sebagai berikut: 

1. akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta Relaas atau akta 

pejabat (ambtelijke akten) ini antara lain berita acara rapat pemegang saham 

dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan lain-lain akta. Dalam akta ini 

notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum 

kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan 

oleh pihak lain. 

2. dalam golongan akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang 

dinamakan akta partij (partij akten), termasuk akta-akta yang memuat perjanjian 

hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang)/(tentunya 

tidak untuk jual beli yang obyeknya hak atas tanah yang merupakan wewenang 

Pejabat Pembuat Akta Tanah – Lelang untuk kelas II risalah lelang dibuat oleh 

notaris), wasiat, kuasa dan lain sebagainya. Di dalam akta partij ini dicantumkan 

secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak di dalam 

akta itu, di samping Relaas dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-
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22 

3. perihal bentuk akta, undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta partij harus 

ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya di dalam 

akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu 

oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu 

pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya. Tandatangan pada 

akta partij merupakan suatu keharusan dengan ancaman kebatalan atas akta atau 

kehilangan otentitas atas akta tersebut.  Untuk akta pejabat atau akta relass tanda 

tangan tidak merupakan suatu keharusan bagi otentitas dari akta tersebut. Pada 

akta Relaas tidak menjadi suatu masalah apakah pihak atau pihak-pihak yang 

hadir menolak untuk menandatangani akta tersebut. Misalnya apabila pada 

pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas 

orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani, 

maka cukup notaris menerangkan di dalam akta, bahwa para yang hadir telah 

meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu 

tetap merupakan akta otentik. 

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi 

dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau 

kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan 

                                                 
 
22Ibid., h.  51-52 
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permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang 

dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak Notaris dapat 

memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris 

diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap 

bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan 

saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan 

perbuatan atau tindakan Notaris. 

Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari 

akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap 

berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan 

Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap 

kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan  atau 

membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau 

Turut Tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut 

serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan 

keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat 

yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris,  maka hal 

tersebut telah mencederai akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami oleh aparat 

hukum lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia. Siapapun 

tidak dapat memberikan penafsiran lain atas akta Notaris atau dengan kata lain terikat 

dengan akta Notaris tersebut. 
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Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris dan 

Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka : 

1. para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta 

tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi 

para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut. 

2. jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu 

pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan 

akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim 

yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta 

Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau 

dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim. 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewajiban notaris ... Ranty Artsilia



 33

BAB III 

AKIBAT HUKUM ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN 

NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN 

 

1. Akibat Hukum Terhadap Akta yang Dibuat Oleh dan Di Hadapan Notaris 

Terhadap akta yang dibuat sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum ada 

dua kemungkinan yaitu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan dan atau akta menjadi batal demi hukum sebagaimana pasal 84 UUJN. 

Hal ini berarti bahwa konsekuensi akta yang dibuat oleh notaris adalah :1) sebagai 

akta otentik sebagaimana pasal 1 angka 1 jo pasal 15 ayat (1) UUJN, 2) akta 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan, dan 3) akta 

menjadi batal demi hukum. 

Akta disebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna 

atau otentik apabila akta tersebut dibuat oleh pejabat, pejabat tersebut mempunyai 

kewenangan membuat akta tersebut dan akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh 

undang-undang. Menurut pasal 1869 B.W., bahwa suatu akta yang tidak dapat 

diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya 

pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, 

mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para 

pihak.  

Terkait mengenai akibat hukum  terhadap akta otentik, pada Pasal 84 

ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan 

33 
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pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya 

tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :  

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.  

2.  Akta Notaris menjadi batal demi hukum.  

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak 

yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga 

kepada Notaris.  

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan 

dan akta Notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Pasal 84 

UUJN tidak menegaskan atau tidak menentukan secara tegas (membagi) ketentuan 

(pasal-pasal) yang dikategorikan seperti itu.  

Pasal 84 UUJN mencampurkadukkan atau tidak memberikan batasan kedua 

sanksi tersebut, dan untuk menentukannya bersifat alternatif dengan kata atau pada 

kalimat ”….mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi 

hukum…..”. Oleh karena dua istilah tersebut mempunyai pengertian dan akibat 

hukum yang berbeda, maka perlu ditentukan ketentuan (pasal-pasal) mana saja yang 

dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. 

Kemudian juga perlu ditegaskan, apakah sanksi terhadap Notaris kedua hal tersebut 

sebagai akibat langsung dari akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Untuk menentukan akta 
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Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat 

dilihat dan ditentukan dari :  

1.  isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris 

melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.  

2.  jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta 

yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagain akta di bawah tangan, maka 

pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk 

ke dalam akta batal demi hukum.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas 

dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 

yang bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.  

Perihal batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian dibawah 

tangan. Pasal 1869 BW menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan 

karena :  

(1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau  

(2) tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau  

(3) cacat dalam bentuknya,  

Meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.  
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Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam 

pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, 

sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, 

yaitu :  

1.  melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di 

hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.  

2.  melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu2, jika Notaris pada 

akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki 

agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan 

memahami isi akta.  

3.  melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, 

yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan :  

1.  Pasal 39 bahwa :  

a.  penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap 

melakukan perbuatan hukum3.  

b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 

2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau 

telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan 

oleh 2 (dua) penghadap lainnya.  
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2.   Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan 

dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun 

atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum.  

 Penandatanganan para pihak, saksi dan Notaris merupakan suatu kewajiban. 

Khusus untuk para pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya 

karena cacat fisik tangannya atau tidak dapat membaca – menulis, maka 

Notaris wajib menuliskan pada akhir akta keadaan tersebut.  

Ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) UUJN ini, tidak berlaku untuk 

pembuatan wasiat (Pasal 16 ayat (9) UUJN). Substansi pasal ini perlu 

dikaitkan dengan bentuk wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 931 

KUHPerdata, bahwa ada 3 (tiga) bentuk wasiat, yaitu (1) terbuka atau umum, 

(2) olographis, dan (3) tertutup atau rahasia. Dari ketiga bentuk wasiat 

tersebut yang substansi atau isi wasiatnya di buat dihadapan Notaris, hanyalah 

wasiat umum. Dengan demikian ketentuan Pasal 16 ayat (9 ) UUJN hanyalah 

untuk pembuatan wasiat umum, sehingga meskipun penghadap membaca 

sendiri, maka Notaris wajib membacakannya kembali di hadapan penghadap, 

dan kemudian para saksi.  

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN ini telah memberikan batasan umur dewasa 

bertindak dalam hukum secara umum, tapi di sisi lain telah memutarbalikkan 

prinsip mengenai syarat subjektif sahnya perjanjian, yaitu jika melanggar 

syarat subjektif perjanjian dapat dibatalkan, dengan ketentuan pasal tersebut 

dengan sendirinya jika syarat subjektif dilanggar, akta Notaris menjadi 
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mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Mengerti 

bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan 

paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan 

garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.  

3.  melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu 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 kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta 

dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak 

untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan 

perantaraan kuasa4.  

Dengan ukuran atau batasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 BW, 

maka pasal-pasal tersebut dalam UUJN yang menegaskan pelanggaran terhadap 

ketentuan tersebut mengakibatkan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut :  

1.  Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) termasuk kedalam 

cacat bentuk akta Notaris, karena pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para 

pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang 

dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan telah dilakukan 

pembacaan tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris, demikian 

pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak 
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berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak 

tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Dengan demikian, 

baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 52 

ayat (2) UUJN ini, tidak berlaku, apabila Notaris sendiri, menjadi penghadap 

dalam penjualan di muka umum, persewaan umum, atau pemborongan umum, 

atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris lain. Dalam hal 

ini yang bersangkutan tidak dilihat dalam jabatannya sebagai Notaris, tapi 

sebagai orang atau pihak dalam tindakan hukum yang bersangkutan. 

Dicantumkan pada akhir akta, jika tidak dilakukan ada aspek formal yang tidak 

dipenuhi mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.  

2.  Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan 40 berkaitan dengan aspek 

subjektif sahnya akta Notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak 

mampunya pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umum 

dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.  

3.  Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, khususnya tidak hubungan hubungan 

perkawinan dengan Notaris perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus 

ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping 

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak, dana Pasal 52, 

termasuk kedalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya 

ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangannya.  
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Sedangkan mengenai batasan akta notaris batal demi hukum . Suatu perjanjian 

yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu obyeknya tidak tertentu dan kausa yang 

terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai perjanjian harus 

mempunyai obyek tertentu ditegaskan dalam Pasal 1333 BW, yaitu suatu perjanjian 

harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan 

jenisnya yang dikemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau 

dihitung. Pasal 1335 BW menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang 

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut 

tidak mempunyai kekuatan, ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus 

mempunyai kausa yang halal, tetapi menurut Pasal 1336 BW, jika tidak dinyatakan 

sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain 

daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab 

adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan 

dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 BW). Dengan demikian suatu 

perjanjian batal demi hukum, jika :  

(1) tidak mempunyai obyek tertentu yang dapat ditentukan;  

Pengiriman atau pelaporan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) ini berlaku untuk 

semua Warga Negara Indonesia yang membuat wasiat dengan bentuk apapun dengan 

akta Notaris. Tujuan pengiriman atau pelaporan tersebut untuk melindungi kehendak 

terakhir hak pemberi wasiat dan calon penerima wasiat. Sampai saat ini DPW hanya 

ada satu yaitu di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik 

Indonesia. Atas permintaan para pihak untuk mengetahui ada atau tidak ada wasiat. 
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DPW masih melakukannya secara manual yang memerlukan waktu lama. Untuk 

mempersingkat waktu dan mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, 

pemerintah dalam hal Departemen Hukum dan HAM untuk segera melakukan 

perubahan dengan cara membuat permintan ada atau tidak ada wasiat secara on line.  

Pengiriman atau pelaporan tersebut tidak mengatur untuk pembuatan wasiat (secara 

tertulis) yang dilakukan tanpa melibatkan Notaris atau yang dilakukan secara lisan 

yang dikuatkan dengan para saksi. Meskipun tidak dilakukan pengiriman atau 

pelaporan, maka wasiat seperti itu tetap mengikat sepanjang tidak ada yang 

mengajukan keberatan atau gugatan atas wasiat tersebut.  

(2) mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan 

kesusilaan atau ketertiban umum.  

Ketentuan-ketentuan jika dilanggar akta Notaris mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal 

tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat 

ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta 

Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain 

itu termasuk kedalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu :  

a.  melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu 

tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam 

waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan 

bilamana nihil).  
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b.  melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu 

tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia 

dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat 

kedudukannya.  

c.  melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau 

dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta 

yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan 

dalam akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di 

hadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi.  

d.  melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak 

memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, atas 

pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, 

atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, 

penggantian atau pencoretan.  

e.  melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang 

dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta 

sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan 

menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian 

yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.  

f.  melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarafan dan 

atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan 

sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum 
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semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, 

juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan 

dan penambahan.  

g.  melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau 

kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga 

tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan 

berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.  

Ketentuan tersebut di atas yang dapat dikualifikasikan akta Notaris batal demi 

hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada obyek tertentu dan sebab yang 

halal, sehingga jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-

unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336, 1337 BW, maka penggunaan istilah batal 

demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal-pasal tertentu dalam Pasal 84 

UUJN menjadi tidak tepat, karena secara substansi sangat tidak mungkin Notaris 

membuatkan akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif.  

Ketentuan Pasal 84 UUJN ini, meskipun mirip dengan ketentuan Pasal 60 

PJN, tapi ada perbedaannya, yaitu dalam dalam Pasal 60 ayat (1) PJN, yang 

menegaskan jika terjadi pelanggaran terhadap semua pasal dalam PJN, jika tidak 

ditentukan lain, maka kepada Notaris dikenai hukuman denda sejumlah uang tertentu, 

kecuali untuk pasal-pasal yang dinyatakan dengan tegas sebagai suatu pelanggaran. 

Ketentuan seperti Pasal 60 ayat (1) PJN tidak diatur dalam Pasal 84 UUJN.  
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Berdasarkan penelusuran isi tiap pasal tersebut, tidak ditegaskan akta yang 

dikualifikasikan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan 

dan akta yang batal demi hukum dapat diminta ganti kerugian kepada Notaris berupa 

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini dapat ditafsirkan akta Notaris yang 

terdegradasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta 

Notaris yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi 

dan bunga, hanya ada satu pasal, yaitu Pasal 52 ayat (3) UUJN6 yang menegaskan, 

bahwa akibat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 

tangan, Notaris wajib membayar biaya, ganti rugi dan bunga.  

Sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan Sanksi eksternal, yaitu sanksi 

terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian 

tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk kepentingan) para pihak yang 

menghadap Notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan kepentingan para pihak 

tidak terlindungi.  

Akta menjadi batal demi hukum , maksudnya akta yang dibuat oleh notaris 

tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena akta tersebut batal dengan 

sendirinya. Oleh karena akta tersebut batal dengan sendirinya tidak perlu meminta 

pembatalan pada pengadilan,maka tidak dapat digunakan sebagai dasar pihak-pihak 

untuk menggugat ganti kerugian akibat pembatalan akta karena tidak ada dasar 
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dengan batalnya akta tersebut.23 Perihal akta menjadi batal demi hukum  tidak 

terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai batalnya akta tersebut. 

Di dalam pasal 1320 B.W., disebut mengenai syarat subyektif sahnya 

perjanjian dan syarat obyektif sahnya perjanjian. Syarat subyektif di antaranya 

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap bertindak dalam hukum, dan 

syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperkenankan. Apabila 

perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat subyektif, konsekuensinya terhadap 

akta tersebut adalah dapat dibatalkan, pembatalannya harus diajukan ke pengadilan 

dan dalam putusannya hakim dapat membatalkan akta tersebut atau menolak 

membatalkan akta. Sedangkan jika akta yang dibuat tidak memenuhi syarat obyektif, 

maka akta menjadi batal demi hukum .24 

Di dalam ketentuan pasal 84 UUJN disebutkan akta mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum . 

Akta menjadi cacat hukum jika notaris dalam jabatannya tidak menjalankan 

kewajibannya yaitu mengirimkan daftar akta dan membuat daftar akta yang 

berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada 

minggu pertama setiap bulan berikutnya sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN 

                                                 
 
23 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001, h. 
 
24 Ibid., h. 15. 
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dan mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan 

pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 

bersangkutan sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN. Mengenai konsekuensi 

hukum hukum terhadap akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang tidak 

mengirimkan daftar akta dan membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat 

menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan atau daftar nihil yang berkenaan 

dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen maupun mempunyai cap/stempel 

yang memuat lambang negara Republik Indonesia tidak terdapat penjelasan lebih 

lanjut, di mana dalam Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN dinyatakan 

cukup jelas. Namun bagi penulis jika notaris tidak mengirimkan daftar akta wasiat 

kepada Daftar Pusat Wasiat Departemen terhadap akta wasiatnya menjadi cacat 

hukum yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik melainkan akta 

di bawah tangan. Demikian halnya jika notaris lalai tidak membubuhkan cap/stempel 

yang memuat lambang negara Republik Indonesia juga tidak mempengaruhi akta 

yang dibuatnya sebagai akta batal demi hukum, melainkan akta menjadi mempunyai 

kekuatan hukum sebagaimana akta di bawah tangan, karena akta yang dibuatnya 

tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formal sebagai akta. 

Akta yang dibuat oleh notaris apabila penghadap belum memenuhi syarat 

paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah; dan tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum atau penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak 

diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling 

sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan 
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hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya sebagaimana pasal 39 

UUJN atau akta yang dibacakan oleh Notaris tidak dihadiri paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, atau saksi 

usianya kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah atau tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum atau tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, 

atau tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf sebagaimana pasal 40 UUJN, 

maka akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris tersebut hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana pasal 41 UUJN. 

Akta yang dibuat oleh notaris menjadi cacat hukum apabila tidak segera 

setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan 

Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan 

dengan menyebutkan alasannya sebagaimana pasal 44 UUJN. Terhadap akta yang 

demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik. 

Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih,  

penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang  

lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam 

akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain 

oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana pasal 48 UUJN. Notaris yang 

mengubah atau menambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau 

penghapusan dan menggantinya dengan yang lain menjadikan akta tidak sah yang 

berarti batal demi hukum karena notaris telah mengubah isi akta. Pengubahan isi akta 

menjadi sah dalam arti mempunyai kekuatan hukum apabila perubahan tersebut 
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diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris dan 

perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta atau perubahan tersebut dibuat pada akhir 

akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan 

menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian 

yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal sebagaimana pasal 49 UUJN. 

Apabila dalam akta dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, yang 

dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum 

semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. 

Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris. Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan, 

perubahan itu dilakukan pada sisi akta. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah 

perubahan, pencoretan, dan penambahan sebagaimana pasal 50 UUJN. Perubahan 

yang demikian ini menyangkut isi akta, sehingga jika perubahan tersebut tidak 

disertai tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, maka akta yang 

dibuat oleh dan di hadapan notaris tersebut menjadi tidak sah. 

Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik 

yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan 

dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada 

Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara 

pembetulan. Salinan akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak 

sebagaimana pasal 51 UUJN. Hal ini berarti bahwa meskipun notaris mempunyai 

wewenang untuk membetulkan kesalahan tulisan/kesalahan ketik pada minuta akta 
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yang ditanda tangani, pembetulan tersebut harus dibuat dalam suatu berita acara 

pembetulan. Oleh karena menyangkut materi akta jika notaris melakukan pembetulan 

tanpa dibuatkan berita acara pembetulan, maka akta tersebut menjadi tidak sah. 

Meskipun notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik, namun 

tidak membuat akta untuk dirinya 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 sebagaimana pasal 52 UUJN. Oleh karena menyangkut pihak-

pihak dalam pembuatan akta tidak menyangkut materi akta, maka konsekuensi 

terhadap akta yang dibuatnya adalah hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa 

mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti 

rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan. 

Memperhatikan hal yang berhubungan dengan akibat hukum atas akta yang 

dibuat oleh notaris dengan mengacu pada pasal 84 UUJN, maka akta yang dibuat oleh 

notaris tidak selalu otentik sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN, hal ini bukan 

disebabkan karena pembuatan akta tersebut bukan wewenang notaris melainkan 

wewenang pejabat lainnya, melainkan karena tidak dipenuhinya kewajiban dan 

larangan-larangan notaris dalam menjalankan jabatannya. Apabila berhubungan 

dengan para pihak atau pihak-pihak baik penghadap maupun notaris sebagai pembuat 
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akta yang tidak dipenuhi, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagaimana akta di bawah tangan, namun jika yang tidak dipenuhinya tersebut 

berhubungan dengan materi atau isi akta, maka akta tersebut batal demi hukum. 

Suatu akta otentik tidak mempunyai kekuatan hukum maksudnya batal demi 

hukum dapat dilihat pada kasus-kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. 

Berpedoman pada ketentuan yang berhubungan dengan riba, setiap perjanjian 

yang bermaksud untuk menyelubungi suatu perjanjian utang piutang dengan bunga 

yang tinggi, dapat dibatalkan oleh hakim, paling tidak bunga yang menurut perjanjian 

yang bersangkutan seharusnya dibayar oleh debitur (yang biasanya sangat tinggi) 

diturunkan dan disesuaikan dengan bunga yang lazim harus dibayar kepada bank-

bank swasta pada umumnya, yaitu sekitar 2 atau 3 % sebulan dari utang pokok.25 

Perjanjian utang piutang yang menerapkan bunga tinggi tersebut tidak berakibat 

batalnya perjanjian utang piutang tersebut, melainkan besarnya bunga yang 

dibatalkan oleh hakim dan diturunkan hingga sesuai dengan bunga bank swasta yang 

selama ini menerapkan bunga tinggi yaitu antara 2 % sampai 3 % setiap bulannya. 

Hal ini jika dikaitkan dengan kewenangan hakim untuk mencapuri urusan 

sebagaimana di atas (tentunya diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri) tidak hanya 

perjanjian pinjam meminjam yang dibuat secara lisan, tetapi juga perjanjian di bawah 

tangan bahkan perjanjian pinjam meminjam yang dibuat dengan akta otentik yaitu 

suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dana hal ini notaris. 

                                                 
 
25Ibid., h. 35. 
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 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3597 K/Pdt/1985, jual beli 

rumah/tanah dengan hak membeli kembali yang dibuat di hadapan notaris dinyatakan 

batal demi hukum. Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk 

perjanjian menurut pasal 1519 hingga pasal 1532 BW, sedangkan jual beli 

rumah/tanah sesuai dengan UUPA dikuasai oleh hukum adat yang tidak mengenal 

bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, maka perjanjian jual beli dengan hak 

membeli kembali rumah/tanah adalah batal demi hukum. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 78 Pk/PDT/1984 tanggal 9 April 1987. 

berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka jual beli atas tanah sengketa berdasarkan 

akta notaris No. 60 Tahun 1987, sebenarnya adalah hubungan utang piutang dengan 

jaminan tanah/rumah. Perjanjian jual beli tanah sengketa memang ada karena tergugat 

konvensi tidak segera memberitahukan kepada notaris tentang kekeliruan/kekhilafan 

membuat  akta, tidak menghapuskan kenyataan bahwa jual beli tanah tersebut adalah 

pinjam meminjam/utang piutang dengan jaminan rumah/tanah saja, jual beli (dengan 

hak membeli kembali) pada kenyataannya (terbukti) adalah utang piutang dengan 

jaminan. Menyatakan batal akta notaris No. 92 Tahun 1976, No. 93 Tahun 1976 dan 

No. 60 Tahun 1977. 

Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Sip/1982 dengan pertimbangan 

walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris No. 9 tanggal 6 September 1977, di 

mana seorang memberi kuasa kepada orang lain untuk, antara lain menjual rumah 

sengketa kepada pihak ketiga, maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun 

mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut, yang sebelumnya bermula dari 
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surat pengakuan utang, dengan menjaminkan rumah sengketa, yang karena ternyata 

tidak dapat melunasi pada waktunya, diubah menjadi kuasa untuk menjual rumah 

tersebut, maka perjanjian demikian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu, untuk 

menggantikan perjanjian asli yang merupakan utang piutang. 

Berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana di atas yang 

berhubungan dengan dinyatakannya batal akta notariil digunakan sebagai dasar untuk 

mengetahui kondisi yang bagaimana suatu akta yang dibuat oleh notaris tersebut 

menjadi batal demi hukum, yaitu jika akta tersebut dibuat bertentangan dengan 

undang-undang. 

 

2. Akibat Hukum Akta Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris 

 Pembacaan akta oleh notaris merupakan salah satu kewajiban notaris sesuai 

dengan pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, bahwa dalam menjalankan jabatannya, 

Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris. Meskipun merupakan suatu kewajiban, terdapat suatu 

kekecualian notaris tidak wajib membacakan akta dalam hal  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 sesuai dengan pasal 16 ayat (7) UUJN. Meskipun dikecualikan, 

akta tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagaimana akta otentik apabila 
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pembacaan atau tidak dibacakannya akta tersebut tidak dihadiri oleh paling sedikit 2 

(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris sesuai dengan pasal 16 ayat (8) UUJN. Pihak yang membacakan tersebut 

haruslah notaris dalam arti notaris harus hadir secara fisik sesuai dengan penjelasan 

atas pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, bahwa  Notaris harus hadir secara fisik dan 

menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. 

Apabila memperhatikan pembahasan yang berhubungan dengan kewajiban 

notaris membacakan akta di hadapan para pihak (akta partij) tersebut di atas jika akta 

tidak dibacakan (tidak dikecualikan sebagaimana pasal 16 ayat (7) UUJN), tidak 

mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum, karena telah dibuat memenuhi 

persyaratan sebagai akta otentik yaitu dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum, 

notaris mempunyai wewenang membuat akta tersebut dan akta yang dibuat sesuai 

dengan undang-undang. Namun akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta otentik melainkan akta di bawah tangan yang dapat dimohonkan 

pembatalan atas akta tersebut jika mengakibatkan terjadinya kerugian di pihak lain. 

Hal ini nampak dari ketentuan  84 UUJN yang menentukan bahwa tindakan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal 

demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk 

menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Pada ketentuan 

pasal 84 UUJN tidak menyebut mengenai apakah akta tersebut dapat dibatalkan, 
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melainkan akta menjadi mempunyai kekuatan hukum sebagaimana akta di bawah 

tangan. Akta di bawah tangan tersebut dapat dimohonkan untuk dibatalkan jika 

ternyata mengakibatkan terjadinya kerugian pihak lain dan bahkan dapat digunakan 

sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti kerugian pada notaris tersebut. 

Selain mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan, 

notaris yang tidak membacakan akta otentik yang dibuatnya tersebut dapat dikenakan 

sanksi sebagaimana pasal 85 UUJN, yang menentukan bahwa pelanggaran ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i,  dapat dikenai sanksi berupa 

teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan 

hormat; atau  pemberhentian dengan tidak hormat. 

Notaris selain memenuhi kewajiban sebagaimana dalam pasal 16 UUJN, juga 

mempunyai kewajiban mematuhi Kode Etik Notaris. Notaris sebagai orang yang 

memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:  

Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. 

Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notari.  

Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan. Bertindak jujur, mandiri, tidak 

berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

isi sumpah jabatan Notaris.  Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki 

tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.  Mengutamakan 

pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.  

Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk 

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.  
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Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-

satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan 

sehari-hari. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan 

penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah. 

Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas 

jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara 

baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha 

menjalin komunikasi dan tali silaturrahim. 

Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status 

ekonomi dan/atau status sosialnya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara 

umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun 

tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam: UU JN. Penjelasan Pasal 19 ayat 

(2) UU JN. 

Selain itu notaris harus mematuhi larangan-larangan di antaranya:  

Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.  

Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di 

luar lingkungan kantor.  Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya 

telah dipersiapkan oleh pihak lain. 

Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Berusaha atau berupaya 

dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik 

upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui 

perantaraan orang lain. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan 
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dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis 

dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Melakukan usaha-

usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya 

persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.  

Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih 

rendah dari honorarium yang telah ditetapkan organisasi. 

Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris 

lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan. Notaris yang 

melakukan melanggar Kode Etik Notaris akan dikenakan sanksi. Sanksi yang 

dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa : 

Teguran; Peringatan;  

Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; 

Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak 

hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai 

di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas 

dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. 

Perihal penjatuhan sanksi kepada notaris tidak lepas dari peran Majelis 

Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk oleh 

Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) 

Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (lihat pasal 67 UU JN 

juncto pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004). Dalam melaksanakan tugas 

kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara 

hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif                

(Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis 

Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. (Pasal 68 UU JN ). 

Sebagai pihak yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap 

notaris dalam menjalankan wewenangnya membuat akta, mekanisma maupun sistem 

pengawasan Majelis Pengawas terhadap Notaris tergantung pada Majelis Pengawas 

Daerah selaku ujung tombaknya, karena Majelis Pengawas Daerah, melalui Tim 

Pemeriksa melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

atau dalam waktu lain jika dianggap perlu terhadap Notaris mengenai keadaan fisik 

kantor, dan administrasinya, dan juga menerima laporan secara langsung dari 

masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris akibat pelanggaran Kode Etik Notaris 

dan pelaksanaan jabatan Notaris. Atas laporan tersebut harus ditelaah kebenarannya. 

Jika benar maka segera dilakukan pemanggilan untuk kemudian dilakukan 

pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan Ketua Majelis Pengawas Notaris 

membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, Majelis 

Pemeriksa Pusat. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk 

umum. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan 

Majelis Pemeriksa Daerah. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang untuk memeriksa 

permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.  
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Secara teoritis Majelis Pengawas belum dapat dikatakan sebagai badan 

pengawas yang mandiri, karena tidak memenuhi syarat ke¬independensian sutau 

badan, yakni struktural, fungsional, administrasi dan finansial. Tetapi sebagai suatu 

badan pengawas Notaris, Majelis Pengawas diharapkan dan dituntut menjadi badan 

yang mandiri atau independen dalam melaksanakan pengawasan. Mengingat anggota 

Majelis Pengawas yang heterogen, berasal dari pemerintah, ahli/akademisi dan 

organisasi Notaris yang mempunyai latar belakang yang berbeda maka dapat 

dikatakan bahwa Majelis Pengawas sulit untuk menjadi badan yang mandiri atau 

independen. Selanjutnya Undang¬undang Jabatan Notaris dan peraturan 

pelaksananya tidak mengatur secara jelas bagaimana seharusnya Majelis Pengawas 

dalam melakukan tugasnya sebagai badan pengawas. Dengan demikian kemandirian 

Majelis Pengawas selaku badan pengawas tergantung pada moral masing-masing 

anggotanya.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 

a. Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris mempunyai kekuatan mengikat 

sebagai bukti yang sempurna selama akta tersebut dibuat memenuhi syarat formal 

dan materiil dan merupakan wewenang notaris bukan wewenang pejabat yang 

lain.  Di dalam akta formal akta notaris yang bersifat otentik, akta notaris harus 

memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta 

betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang 

menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan  prosedur yang 

sudah ditentukan dalam pembuatan akta.  

b. Notaris mempunyai kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan 

dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu 

juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali 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. Konsekuensi hukum tidak dibacakannya akta tersebut, akta yang 

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan.  

59 
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2. Saran 

a. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris ditengarai terjadi suatu 

penyimpangan yang melanggar Kode Etik Notaris, untuk itu seyogyanya Majelis 

Pengawas memberikan pengawasan yang ketat agar akta yang dibuatnya tersebut 

sesuai dengan maksud pihak-pihak penghadap. 

b. Membacakan akta merupakan kewajiban notaris, namun kenyataannya jika 

notaris tidak membacakan akta, UUJN tidak memberikan sanksi, melainkan 

sanksi diberikan oleh organisasi. Oleh karena itu agar sejalan dengan kewajiban 

tersebut jika notaris tidak membacakan akta berarti tidak memenuhi kewajiban, 

maka hendaknya dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana atas UUJN 

mencantumkan sanksi yang tegas pada notaris yang melalaikan kewajibannya. 
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