
a. Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik. Jika akta yang dibuatnya 

tersebut berhubungan dengan perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diatur dalam 

Undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, yang 

menjamin kepastian tanggal pembuatan dan lainnya, sepanjang tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka 

akta tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan jika digunakan sebagai alat bukti 

maka pembuktiannya adalah sempurna atau otentik. Namun jika tidak sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan Undang-undang, maka konsekuensi hukumnya atas akta 

tersebut kekuatan pembuktiannya sebagaimana akta di bawah tangan atau batal demi 

hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, harus dengan pembuktian 

melalui proses gugatan perdata di pengadilan umum yang diajukan oleh para pihak 

yang namanya tersebut dalam akta dan menderita kerugian sebagai akibat dari akta 

tersebut. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan menggugat secara perdata terhadap 

Notaris, dan penggugat wajib untuk membuktikan aspek lahiriah, formal atau material 

yang dilanggar oleh Notaris, gugatan tersebut disertai dengan tuntutan penggantian 

biaya, ganti rugi dan bunga. Jika pengadilan memutuskan dan terbukti bahwa akta 

Notaris telah melanggar aspek lahiriah, formal atau material sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 84 UUJN, dan para pihak dapat membuktikan menderita kerugian 

sebagai akibat dari akta tersebut, maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, 

ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Sanksi ini disebut Sanksi 

Perdata dan bersifat Eksternal, karena sanksi dijatuhkan berkaitan dengan pihak lain. 

b. Notaris dalam upaya untuk melindungi dirinya harus dapat membuktikan bahwa akta 

yang dibuatnya adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, 
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jika ternyata akta Notaris batal demi hukum, maka kebatalan akta tersebut tidak dapat 

dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi, denda dan biaya 

terhadap Notaris, karena akta Notaris yang batal demi hukum, dengan demikian akta 

tersebut dianggap tidak pernah ada, dan akta yang dianggap tidak pernah ada, tidak 

dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan berupa ganti rugi, biaya dan bunga.  

c. 1).  Penilaian terhadap akta Notaris harus didasarkan pada Azas Praduga Sah, yang 

berarti selama tidak ada penyangkalan dan pembuktian dari pihak–pihak  yang 

menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah, maka akta tersebut tetap sah dan mengikat 

para pihak yang disebut dalam akta dan mereka yang berkepentingan dengan akta 

tersebut, dalam penyangkalan keabsahan akta Notaris tersebut harus dilakukan 

dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sampai ada putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama belum ada putusan, maka 

akta tersebut tetap sah dan mengikat para pihak yang disebut dalam akta dan mereka 

yang berkepentingan dengan akta tersebut. 

 

      2). Azas Praduga Sah. Berlaku dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak 

pernah diajukan  pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan 

negeri dan telah ada putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak 

sendiri. Dengan demikian penerapan Azas Praduga Sah untuk akta Notaris dilakukan 

secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut diatas terpenuhi. 

     3). Pembatalan terhadap akta Notaris dapat dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan 

Agama atau berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama, jika yang 
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diajukan pembatalan yaitu akta Notaris sebagai penerapan Hukum Islam, seperti 

Wasiat, Hibah, Perjanjian Perkawinan, akta pembagian waris menurut Hukum Islam, 

atau akta-akta bidang Muamalat dan ekonomi syariah yang dibuat Notaris. 

      Batasan sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 85 UUJN. Notaris yang 

melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 85 UUJN, maka akan dikenakan sanksi 

oleh Majelis Pengawas. Sanksi teguran lisan dan tertulis yang sifatnya final 

dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara dari 

jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Sanksi seperti disebut Sanksi 

Administratif dan bersifat Internal, karena sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas 

Notaris. Sanksi yang lainnya, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan 

Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan 

oleh Menteri (Hukum dan HAM) setelah memperoleh usulan dari Majelis Pengawas 

Pusat. 
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