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     Keabsahan suatu akta otentik sangatlah penting karena menyangkut kepentingan para 

pihak dan Notaris itu sendiri dan akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna, 

keabsahan akta otentik telah diatur bail( itu dalam BW maupun UUJN. Apabila ternyata 

suatu pernyataaniketerangan dan atau identitas para penghadap tersebut menjadi tidak 

benar dalam suatu akta, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak itu sendiri 

bukan menjadi tanggungjawab Notaris, karena dalam hal ini fungsi Notaris hanya 

mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak 

yang menghadap Notaris tersebut, dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk 

menyelidiki secara Materil terhadap keterangan dan atau identitas yang dikemukakan 

oleh penghadap tersebut. Maka akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang 

menyatakan akta tersebut tidak sah, apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak 

tersebut dapat datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta pembatalan atas akta tersebut 

sehingga tidak mengikat para pihak atau mengajukan gugatan kepada salah sate pihak 

dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan dan 

setelah didegradasikan maka Hakim yang akan memutuskan apakah akta tersebut sah 

atau tidak dan tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.   Selama dan sepanjang gugatan 

berjalan sarpai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan 

dengan akta tersebut, dan dalam gugatan untuk menyatakan akta tersebut tidak sah, maka 

hares dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, materil akta Notaris. 

Pertanggungjawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat dilihat dari 

kelalaian Notaris dalam membuat akta, kelalaian yang dimaksud disini apabila seorang 
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Notaris telah membuat akta tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam BW maupun 

UUJN, atau Notaris terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan 

serta direncanakan oleh Notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat dihadapan 

dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana, tapi apabila 

kelalaian yang ditimbulkan bukan dari Notaris melainkan dari para penghadap baik itu 

secara sengaja ataupun tidak terkait dengan keterangan dan atau identitas palsu yang 

diberikan para penghadap guna keperluan pembuatan akta tersebut menjadi tidak benar, 

maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak sendiri, karena tidak ada kewajiban 

bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil terhadap keterangan dan atau identitas 

yang dikemukakan oleh penghadap tersebut. 
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