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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. 	 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang rnembuat akta otentik 

rnengenai sernuaperbuatan, perjanjian, dan atau ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalarn akta otentik, rnenjarnin kepastian 

tanggal pembuatan akta, rnenyirnpan 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. Notaris yang rnernbuat akta,' padahal 

berdasarkan peraturan umum yang rnerupakan kewenangan pejabat lain, maka 

dalam hal ini notaris dikategorikan me1akukan rnelakukan tugas dan 

wewenang yang rnelarnpaui bidangnya. Akta yang dernikian ini rneskipun 

rnerupakan akta notariil, tidaklah mempunyai kekuatan mengikat. 

b. 	 Dalarn kaitannya dengan tanggunggugat yang dipikul oleh notaris sebagai 

pejabat umurn terutarna dalarn pembuatan suatu akta yang rnengandung cacat 

yuridis disebabkan adanya kesalahan notaris, rnaka terhadap kesalahan 

tersebut jika sarnpai rnenirnbulkan kerugian, rnaka notaris harus 

bertanggungjawab sepanjang kesalahan tersebut terbukti telah melanggar 

ketentuan Peraturan Jabatan Notaris, maka sepatutnya dikenakan hukurnan 

rnenurut ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Jabatan Notaris. Sanksi atau 
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bukuman terSebut mulai dari peringatan atau teguran sampai dengan 

pemecatan. Pihak yang merasa dirugikan oleb notaris dalam gugatannya, harns 

dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan notaris 

tersebut. Pembuktian kerugian ini merupakan unsur yang sangat penting 

dalam tanggunggugat, sebab tanpa adanya kerugian, gugatan tentang 

tanggunggugat tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. 

2. Saran 

a. 	 Dalam hal pengawasan, hendaknya Majelis Pengawas yang bertugas 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilakukan secara 

cermat dan teliti agar akta yang dibuat oleh notaris tidak melebihi 

kewenangannya sebingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 

b. 	 Sebagai seorang pejabat, notaris yang dipercaya oleh masyarakat hendaknya 

bersikap bati-hati dan teliti dalam menjalankan togas dan kewajibannya 

sesuai dengan peratoran yang sudah ditetapkan dalam hal ini Peraturan 

Jabatan Notaris, terutama berkaitan dengan akta otentik yang dibuat 

dihadapannya. Selain ito notaris juga dituntot untuk berbuat jujur kepada 

togas yang diembannya berarti tidak mengkhianati dan menyalahgunakan 

kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki serta jujur kepada diri sendiri yang 

tidak lepas dari kejujurannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab bila 

notaris memelihara kejujuran berarti ia pun pasti jujur kepada togas yang 

diembannya. 
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