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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNG JAWABAN  PIDANA NOTARIS DALAM 

KEDUDUKANNYA SELAKU  PEJABAT UMUM 
 

Oleh : Heriyanti 

(Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia) 

 

Notaris sebagai Pejabat Umum 

membantu menciptakan kepastian 

hukum bagi masyarakat. Posisi 

Notaris berada dalam ranah 

pencegahan (preventif) terjadinya 

masalah hukum melalui akta otentik 

yang dibuatnya sebagai alat bukti 

yang paling sempurna di 

pengadilan. Lahirnya Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN) 

Nomor 30 Tahun 2004, yang 

diundangkan di Jakarta pada tanggal 

6 Oktober 2004 sebagaimana 

dituangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia (LNRI) Tahun 

2004 Nomor 117, semakin 

mempertegas posisi penting Notaris 

sebagai Pejabat Umum yang 

memberikan kepastian hukum 

melalui akta otentik yang dibuatnya. 

Yang termuat dalam Akta otentik 

adalah  kebenaran formal sesuai 

dengan apa yang diberitahukan para 

pihak kepada Notaris. Notaris 

dalam menjalankan jabatannya 

berperan secara independen (tidak 

memihak) dan bebas (unpartiality 

and Independency). Keterangan 

palsu yang tercantum dalam akta 

Notaris tersebut membutuhkan 

penyelidikan dan penyidikan lebih 

lanjut oleh pihak yang berwenang 

(Polri), apakah bersumber dari para 

penghadap yang memberikan 

keterangan tidak lengkap/tidak 

jujur, dan atau memberikan 

dokumen palsu kepada Notaris yang 

mengakibatkan lahirnya akta yang 

cacat hukum. Apabila kesalahan 

yang terjadi pada pembuatan akta 

otentik tersebut berasal dari para 

penghadap dengan memberikan 

keterangan yang tidak  jujur/benar 

dan memberikan dokumen palsu 

kepada Notaris, maka para 

penghadaplah yang seharusnya 

dikenakan tuntutan pidana oleh 

pihak  yang  dirugikan dengan 

terbitnya akta yang mengandung 

cacat hukum tersebut. Notaris yang 

menerbitkan akta yang mengandung 

cacat hukum tersebut tidak terlibat 

sama sekali dalam memasukkan 

keterangan palsu, maka secara 

hukum Notaris yang bersangkutan 

terlepas dari jerat hukum . Salah 

satu perkara pidana Perkara Nomor 

3036/Pid.B/2009/PN.Mdn  yang 

menjatuhi hukuman 1 tahun penjara 

kemudian oleh Pengadilan Tingi 

Medan ditambah menjadi 2 tahun 

penjara yang melibatkan Notaris di 

Medan  dengan dakwaan telah 

melakukan tindak pidana turut serta 

menyuruh memasukkan keterangan 

palsu ke dalam akta. Permasalahan 

adalah bilakah notaris dapat 

dikatakan telah melanggar 

ketentuan pidana  terhadap akta 

otentik yang dibuatnya . Metode 

penelitian yang digunakan  adalah 

metode normatif. Adapun hasil 

penelitian ini adalah Sikap majelis 

hakim dalam menetapkan 
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pertanggungjawaban pidana notaris 

tidak tepat, karena tidak 

memperhatikan kedudukan notaris 

sebagai pejabat umum.  

                                                     

BAB 1 

                                            

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah negara hukum. 

Prinsip negara hukum menjamin 

kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum yang 

berintikan kebenaran dan keadilan. 

Kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum itu menuntut 

adanya alat bukti yang menentukan 

dengan jelas hak dan kewajiban 

seseorang sebagai subjek hukum 

dalam masyarakat. Pelayanan  

Negara kepada dan untuk 

masyarakat umum tidak hanya 

terbatas dalam hukum publik saja, 

tetapi juga dalam hukum perdata, 

tugas tersebut diberikan kepada 

Notaris yang disebut “Pejabat 

Umum”, akan tetapi hanya terbatas 

dalam ruang lingkup Hukum 

Perdata saja .
1
 Notaris sebagai suatu 

Jabatan yang menjalankan sebagian 

tugas Negara dalam bidang hukum 

keperdataan dengan kewenangan 

untuk membuat akta-akta otentik 

yang diminta oleh para pihak yang 

menghadap Notaris. 

Menurut sistem Hukum 

Indonesia, organ-organ dan / atau 

alat-alat perlengkapan Negara yang 

mempunyai kewajiban memberikan 

                                                 
1
 Habib Adjie,Hukum Notaris Indonesia , PT. 

Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 10.  

pelayanan kepada masyarakat 

antara lain adalah :
2
 

1. Institusi Peradilan dengan 

Pengadilan dan aparatnya sebagai 

Hakim atau  

Majelis Hakim, yaitu : Organ 

Negara yang memberikan 

pelayanan Hukum kepada 

masyarakat yang mencari keadilan, 

berkenaan dengan perkara atau 

sengketa yang sedang dihadapi, 

yang penyelesaiannya memerlukan 

putusan Pengadilan. 

Pelayanan kepada 

masyarakat dibidang Peradilan ini 

diberikan 

oleh Negara khususnya Pengadilan 

menurut kasusnya dapat dilakukan 

berdasarkan Hukum Perdata, 

Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha 

Negara,Hukum Adat dan Hukum 

Agama. 

2. Institusi Pemerintah dengan 

Pejabat Pemerintahan / Eksekutif, 

yaitu : 

Organ Negara yang memberikan 

pelayanan umum kepada 

masyarakat berdasarkan Hukum 

Publik. Yang dimaksud dengan 

Pemerintah atau Pejabat 

Pemerintahan /Eksekutif antara lain 

adalah mulai dari Presiden dan 

pembantu-pembantunya yaitu para 

Menteri dan segenap aparatnya 

sampai ke tingkat yang paling 

bawah termasuk didalamnya 

Aparatur Penegak Hukum seperti 

Kepolisian dan Kejaksaan. 

3. Institusi Legislatif atau 

Perwakilan Rakyat, yaitu : 

Organ Negara dengan tugas, 

kewajiban, kewenangan dan 

tanggung jawab antara lain dalam 

                                                 
2
 NG. Yudara, Notaris dan Permasalahannya, 

Makalah disampaikan pada Kongres INI pada 

tanggal 25 Januari 2006 di Jakarta.  
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bidang Legislasi, pembuatan 

Undang-Undang dari melakukan 

pengawasan umum atas kinerja 

Eksekutif,sedangkan hal-hal yang 

bertalian dengan keuangan Negara, 

pemeriksaannya dilakukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

4. Organ Negara lain, yaitu : 

Notaris sebagai Pejabat Umum, 

yaitu Organ Negara yang 

dilengkapi dengan kewenangan 

Hukum untuk memberikan 

pelayanan 

umum kepada masyarakat umum 

khusus dalam pembuatan Akta 

Otentik 

sebagai alat bukti yang sempurna 

berkenaan dengan perbuatan 

Hukum 

dibidang keperdataan . 

Kedudukan Notaris sebagai 

Pejabat Umum adalah merupakan 

Organ 

Negara yang mendapat limpahan 

bagian dari tugas dan kewenangan 

Negara 

yaitu berupa tugas – kewajiban, 

wewenang dan tanggung jawab 

dalam 

rangka Keperdataan, khususnya 

dalam pembuatan dan peresmian 

Akta. 

Jabatan Notaris diciptakan oleh 

negara sebagai implementasi dari 

Negara dalam memberikan 

Pelayanan kepada rakyatnya, 

khususnya dalam pembuatan alat 

bukti yang otentik yang diakui oleh 

Negara 
3
. Notaris adalah pejabat 

yang diberi kewenangan oleh 

negara untuk menyatakan terjadinya 

                                                 
3
 Paulus Effendi Lotulung ,Perlindungan 

Hukum Bagi NotarisSelaku Pejabat Umum 

dalam Menjalankan Tugasnya ,Upgrading –

Refreshing Course Ikatan Notaris 

Indonesia,Bandung ,23 Januari 2003,hal2 

hubungan hukum antara para pihak 

dalam suatu akta artinya bahwa akta 

notaris itu berkaitan secara langsung 

dengan  para pihak yang berjanji. 

Janji yang telah dinyatakan dalam 

akta merupakan cerminan kehendak 

yang tulus dari para pihak.
4
 Notaris  

menjamin bahwa akta yang dibuat 

tersebut telah sesuai dengan aturan 

hukum yang sudah ditentukan, 

sehingga kepentingan para 

penghadap yang bersangkutan 

terlindungi dengan adanya akta 

tersebut. 

Notaris adalah pejabat umum 

yang satu-satunya berwenang untuk 

membuat akta otentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh 

suatu peraturan umum atau oleh 

yang berkepentingan dikehendaki 

untuk dinyatakan dalam suatu akta 

otentik, menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya 

dan memberikan grosse, salinan dan 

kutipannya, semuanya sepanjang 

pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat atau orang lain.”  

Peranan Notaris sangat penting 

dalam membantu menciptakan 

kepastian dan perlindungan hukum 

bagi masyarakat.  Kepastian dan 

perlindungan hukum itu tercermin 

melalui akta otentik yang dibuatnya 

sebagai alat bukti yang sempurna di 

Pengadilan. Alat bukti sempurna 

karena akta otentik memiliki tiga 

kekuatan pembuktian yaitu 

kekuatan pembuktian lahiriah 

(uitwendige bewijsracht), kekuatan 

                                                 
4
  Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap 

Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan 

Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, 

PT. Softmedia, Jakarta, 2011, hal 7. 
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pembuktian formal (formele 

bewijskracht) dan kekuatan 

pembuktian material (materiele 

bewijskracht)
5
. 

  Apa yang termuat dalam 

akta otentik  berlaku sebagai yang 

benar, memiliki kepastian sebagai 

sebenarnya maka menjadi bukti 

yang sah diantara para pihak oleh 

karenanya apabila di gunakan  

sebagai alat bukti dimuka 

pengadilan adalah cukup dan  

hakim seyogianya  tidak di 

perkenankan untuk meminta tanda 

pembuktian lainnya disamping akta 

otentik tersebut. Hakim terikat 

dengan alat bukti otentik sebab jika 

tidak demikian maka dapat 

dipertanyakan apa gunanya undang-

undang  

menunjuk para pejabat yang di 

tugaskan untuk membuat suatu akta  

otentik sebagai alat bukti bila hakim 

dapat begitu saja mengesampingkan  

akta yang dibuat oleh pejabat 

tersebut. 

Perkembangan lalu lintas 

hukum yang komplek dalam 

kehidupan bermasyarakat, semakin 

menuntut akan adanya kepastian 

hukum terhadap hubungan hukum 

individu selaku subyek hukum. Hal 

tersebut yang menyebabkan  akte 

notaris dibuat tidak hanya sekedar 

catatan atau bukti untuk mengingat 

kembali peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi, tetapi lebih ditujukan 

untuk kepentingan kekuatan 

pembuktiannya, sehingga dapat 

memberikan kepastian hukum di 

kemudian hari. 

Seiring dengan semakin 

berkembangnya jaman, masyarakat 

                                                 
5
 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan 

Notaris, cet. V, (Jakarta: Gelora Aksara 

Pratama, 1999), hal. 55-59. 

semakin menyadari perlunya 

perjanjian-perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dibuat secara 

otentik untuk menjamin kepastian 

hukum dan sebagai alat bukti yang 

kuat dikemudian hari. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa 

keberadaan jabatan sebagai notaris 

sangat penting dan dibutuhkan 

masyarakat luas, mengingat fungsi 

notaris adalah sebagai Pejabat 

Umum yang membuat alat bukti 

tertulis berupa akte otentik. Akta 

Otentik yang dibuat oleh notaris ada 

2 (dua) macam, yaitu : Ambtelijk 

acten, procesverbaal 

acten dan Party acten. Ambtelijk 

acten, procesverbaal 

acten dimaksudkan yaitu akta yang 

dibuat oleh (door enn) notaris atau 

yang dinamakan "akta relaas" atau 

"akta pejabat" (ambtelijke akten). 

akta relaas adalah akta yang dibuat 

oleh notaris berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh 

notaris tersebut. Akta jenis ini 

diantaranya akta berita acara rapat 

umum pemegang saham perseroan 

terbatas, akta pendaftaran atau 

inventarisasi harta peninggalan dan 

akta berita acara penarikan undian. 

Sedangkan Party acten atau  akta 

pejabat dimaksudkan sebagai akta 

yang dibuat dihadapan Notaris 

berdasarkan kehendak atau 

keinginan para pihak dalam 

kaitannya dengan perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh para pihak 

tersebut, akta jenis ini diantaranya 

akta jual beli, akta perjanjian kredit 

dan sebagainya.Yang termuat dalam  

akta pejabat adalah perjanjian para 

pihak.  Berkaitan dengan isi dari 

akta Pejabat atau Party acten adalah 

suatu perjanjian dari para pihak 

maka isi dari perjanjian tersebut 
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harus tunduk secara formal kepada 

aturan hukum perjanjian yang 

berlaku  . 

  Menurut hukum perjanjian 

Indonesia yang diatur dalam Buku 

Ketiga Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata,  seseorang bebas 

untuk membuat perjanjian dengan 

pihak manapun yang 

dikehendakinya. Undang-undang 

hanya mengatur orang-orang 

tertentu yang tidak cakap untuk 

membuat perjanjian, pengaturan 

mengenai hal ini dapat dilihat dalam 

pasal 1330  KUH Perdata. Setiap 

orang bebas untuk memilih pihak  

yang ia inginkan untuk membuat 

perianjian, asalkan pihak tersebut 

bukan pihak yang tidak cakap. 

Bahkan lebih lanjut dalam pasal 

1331 KUH Perdata, ditentukan 

bahwa andaikatapun seseorang 

membuat perjianjian dengan pihak 

yang dianggap tidak cakap menurut 

pasal 1330 KUH Perdata tersebut, 

perjanjian itu tetap sah selama tidak 

dituntut pembatalannya oleh pihak 

yang tidak cakap. Selanjutnya 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

ayat (1) menentukan bahwa 

perjanjian atau, kontrak tidak sah 

apabila dibuat tanpa adanya 

konsensus atau sepakat dari para 

pihak yang membuatnya. Ketentuan 

tersebut mengandung pengertian 

bahwa kebebasan suatu pihak untuk 

menentukan isi perjanjian dibatasi 

oleh sepakat pihak lainnya. Dengan 

kata lain asas kebebasan berkontrak 

dibatasi oleh kesepakatan para 

pihak. Dalam pasal 1320 KUH 

Perdata ayat (2) dapat pula 

disimpulkan bahwa kebebasan 

orang untuk membuat perjanjian 

dibatasi oleh kecakapannya. untuk 

membuat perjanjian. Bagi seseorang 

yang menurut ketentuan undang-

undang tidak cakap untuk membuat 

perjanjian sama sekali tidak 

mempunyai kebebasan, untuk 

membuat perjanjian.  

Menurut Pasal 1320 KUH 

Perdata  ayat 3 menentukan bahwa 

obyek perjanjian haruslah dapat 

ditentukan. Suatu hal tertentu 

merupakan pokok perjanjian, 

merupakan prestasi yang harus 

dipenuhi dalam suatu perjanjian. 

Prestasi itu harus tertentu atau 

sekurang-kurangnya dapat 

ditentukan. Apa yang diperjanjikan 

harus cukup jelas ditentukan 

jenisnya, jumlahnya boleh tidak 

disebutkan asal dapat dihitung atau 

ditetapkan. Syarat bahwa prestasi 

harus tertentu atau dapat ditentukan, 

gunanya ialah untuk menetapkan 

hak dan kewajiban kedua belah 

pihak, jika timbul perselisihan 

dalam pelaksanaan perjanjian. jika 

prestasi kabur atau dirasakan kurang 

jelas, yang menyebabkan perjanjian 

itu tidak dapat dilaksanakan, maka 

dianggap tidak ada obyek perjanjian 

dan akibat hukum perjanjian itu 

batal demi hukum . 

 Pasal 1320 ayat jo.1337 

KUH Perdata menentukan bahwa 

para pihak tidak bebas untuk 

membuat perjanjian yang 

menyangkut causa yang dilarang 

oleh undang-undang .Dalam  

undang-undang causa atau sebab itu 

halal apabila tidak dilarang oleh 

undang-undang dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban 

umum dan kesusilaan. Akibat 

hukum perjanjian yang berisi sebab 

yang tidak halal ialah bahwa 

perjanjian itu batal demi 

hukum.Mengenai obyek perjanjian 

diatur lebih lanjut dalam pasal 1332 
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KUH Perdata yang menyebutkan 

bahwa hanya barang-barang yang 

dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian. Dengan demikian maka 

menurut pasal tersebut hanya 

barang-barang yang mempunyai 

nilai ekonomi saja yang dapat 

dijadikan obyek perjanjian. Dalam 

membuat suatu perjanjian 

diwajibkan adanya etikat baik dari 

semua pihak hal ini dapat dilihat 

dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 

3 yang menyatakan bahwa suatu 

perjanjian hanya dilaksanakan 

dengan itikad baik. Oleh karena itu 

para pihak tidak dapat menentukan 

sekehendak hatinya klausul-klausul 

yang terdapat dalam perjanjiian 

tetapi harus didasarkan dan 

dilaksanakan dengan itikad baik. 

Perjanjian yang didasarkan pada 

itikad buruk misalnya penipuan 

mempunyai akibat hukum 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

  Hukum Perdata yang 

berlaku di Indonesia,adalah 

kebebasan berkontrak dapat 

disimpulkan dari ketentuan pasal 

1338 ayat  (1) Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata), yang menyatakan bahwa 

semua kontrak (perjanjian) yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya  ,hal ini mengandung 

pengertian bahwa perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak tersebut 

merupakan hukum/Undang Undang  

bagi mereka yang membuatnya. 

Sumber dari kebebasan berkontrak 

adalah kebebasan individu sehingga 

yang merupakan titik  tolaknya 

adalah kepentingan individu 

pula. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa kebebasan individu 

memberikan kepadanya kebebasan 

untuk berkontrak .Berlakunya asas 

konsensualisme menurut hukum 

perjianjian Indonesia memantapkan 

adanya asas kebebasan berkontrak. 

Tanpa sepakat dari salah satu pihak 

yang membuat perjanjian, Tanpa 

sepakat maka perjanjian yang dibuat 

dapat dibatalkan. Orang tidak dapat 

dipaksa untuk memberikan 

sepakatnya. Sepakat yang diberikan 

dengan paksa adalah Contradictio 

interminis. Adanya paksaan 

menunjukkan tidak adanya sepakat 

yang mungkin dilakukan oleh pihak 

lain adalah untuk memberikan 

pilihan kepadanya, yaitu untuk 

setuju mengikatkan diri pada 

perjanjian yang dimaksud, atau 

menolak mengikatkan diri pada 

perjanjian dengan akibat transaksi 

yang diinginkan tidak terlaksana.  

 Sejalan dengan pendapat 

Treitel, sebagaimana dikutip oleh 

Remy Sjahdeini, freedom of 

contract digunakan untuk merujuk 

kepada dua asas umum.
6
 

a.  asas umum yang 

mengemukakan bahwa hukum 

tidak membatasi syarat-syarat 

yang boleh diperjanjikan oleh 

para pihak; asas tersebut tidak 

membebaskan berlakunya 

syarat-syarat suatu perjanjian 

hanya karena syarat-syarat 

perjanjian tersebut kejam atau 

tidak adil bagi satu pihak. 

Menurut Treitel, asas ini ingin 

menegaskan bahwa ruang 

                                                 
6
 Remy Syahdeini, Asas Kebebasan 

Berkontrak dan Kedudukan yang seimbang 

dari kreditur 

dan debitur, makalah yang disampaikan pada 

Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya 

pada 

tanggal 27 April 1993:2. 
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lingkup asas kebebasan 

berkontrak meliputi kebebasan 

para pihak untuk menentukan 

sendiri isi perjanjian yang ingin 

mereka buat. 

b. asas umum yang 

mengemukakan pada umumnya 

seseorang menurut hukum 

tidak dapat dipaksa untuk 

memasuki suatu perjanjian. 

Menurut Treitel, 

dengan asas umum ini ingin 

mengemukakan bahwa asas 

kebebasan 

berkontrak meliputi kebebasan 

bagi para pihak untuk 

menentukan dengan 

siapa dia ingin atau tidak ingin 

membuat perjanjian. 

 Pertentangan antara 

kepentingan manusia dapat 

menimbulkan kekacauan dalam 

masyarakat sehingga dibuat suatu 

petunjuk hidup agar perdamaian 

dalam masyarakat tetap ada. 

Petunjuk hidup, yang biasanya 

disebut kaidah atau norma, terdapat 

dalam hukum itu sendiri. Hakikat 

hukum ialah membawa aturan yang 

adil dalam masyarakat (rapport du 

droit, inbreng van recht).
7
 Hukum 

merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat. 

Adagium yang menyatakan bahwa 

di mana ada masyarakat di situ ada 

hukum
8
 belum bisa terbantahkan 

hingga saat ini. 

Terjadinya suatu peristiwa 

hukum yang dibuat dihadapan 

Notaris dan dituangkan dalam suatu 

akta otentik ,hal ini merupakan  

                                                 
7
 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, 

Yogyakarta, 2010, hal 77. 
8
  Ubi Societas Ibi Ius, lihat dalam E. Utrecht, 

Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT 

Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal 1. 

keinginan para pihak sendiri dan 

bukan kemauan notaris.Notaris 

tidak terikat dengan hubungan 

hukum (perjanjian) yang mereka 

adakan. Demikian pula apabila 

terjadi sengketa di belakang hari 

mengenai apa yang diperjanjikan 

dalam suatu akta notaris (hal-hal 

yang telah disepakati para pihak), 

notaris tidak terlibat dalam hal 

pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut dan berada di luar hukum 

para pihak.  Jika sengketa yang 

timbul dapat dibuktikan secara 

hukum karena akibat kesalahan 

notaris baik karena kelalaian 

maupun karena kesengajaan, maka 

notaris harus bertanggung jawab 

baik secara moral maupun secara 

hukum.  

Kedudukan seorang notaris  

dalam  menjalankan tugas 

jabatannya hanya menuangkan apa 

keinginan para pihak berdasarkan 

keterangan keterangan yang 

diberikan para pihak untuk 

dituangkan kedalam akta otentik  

dan dengan akta otentik tersebut 

notaris yang bersangkutan 

menyatakan  telah terjadinya 

hubungan hukum antara para pihak 

dalam suatu akta  dan kapasitas  

notaris  tidak terkait sebagai pihak 

dalam kejadian hukum tersebut . 

Semua Janji Janji yang telah 

dinyatakan dalam akta merupakan 

cerminan kehendak yang tulus dari 

para pihak. 

 Jabatan notaris  memiliki 

posisi netral, dengan posisi netral 

tersebut, notaris diharapkan untuk 

memberikan penyuluhan hukum 

untuk dan atas tindakan hukum 

yang dilakukan notaris atas 

permintaan kliennya. Dalam hal 

melakukan tindakan hukum untuk 
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kliennya, notaris juga tidak boleh 

memihak kliennya, karena tugas 

notaris ialah untuk mencegah 

terjadinya masalah.
9
 karena dengan 

adanya akta otentik yang dibuat 

dihadapan notaris tersebut 

merupakan alat bukti bagi para 

pihak telah terjadinya hubungan 

hukum diantara para pihak yang 

tersebut dalam akta.  

Mengetahui pentingnya tugas 

dan kedudukan notaris di tengah-

tengah masyarakat dan kekuatan 

pembuktian dari akta otentik yang 

dibuatnya, dapat dikatakan bahwa 

jabatan notaris merupakan jabatan 

yang sangat dibutuhkan dalam lalu 

lintas hukum dalam masyarakat . 

Jabatan yang diberikan oleh Negara  

ini mewajibkan seseorang yang 

mengemban tugas  sebagai notaris 

bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kepercayaan tersebut 

dengan sebaik-baiknya serta 

menjunjung tinggi etika hukum, 

martabat serta keluhuran 

jabatannya. 

Dalam lima tahun terakhir 

ini,Notaris sering terlibat dengan 

perkara hukum baik sebagai saksi 

maupun sebagai tersangka. 

Keterlibatan notaris dalam perkara 

hukum disebabkan adanya 

kesalahan pada  isi akta , baik 

karena kesalahan notaris itu sendiri 

maupun kesalahan para pihak atau 

salah satu pihak yang tidak 

memberikan keterangan atau 

dokumen yang sebenarnya (tidak 

adanya iktikad baik dari para pihak 

atau salah satu pihak) yang 

menimbulkan kerugian pada pihak 

lain. Pemanggilan Notaris oleh 

penyidik Polri tersebut biasanya 

                                                 
9
 http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris 

pada awal pemanggilan 

menempatkan Notaris tersebut 

sebagai saksi atas sengketa para 

pihak yang aktanya dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris tersebut. Notaris 

yang dipanggil oleh penyidik Polri 

sebagai saksi tidak tertutup 

kemungkinan setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh pihak Kepolisian 

ditingkatkan status hukum 

pemeriksaannya menjadi tersangka. 

Salah satu perkara pidana Perkara 

Nomor 3036/Pid.B/2009/PN.Mdn  

yang menjatuhi hukuman 1 tahun 

penjara kemudian oleh Pengadilan 

Tingi Medan ditambah menjadi 2 

tahun penjara terhadap seorang 

Notaris di Kota Medan   dengan 

dakwaan telah melakukan tindak 

pidana turut serta menyuruh 

memasukkan keterangan palsu ke 

dalam akta. 

Penjatuhan hukuman terhadap 

notaris tentu harus dibuktikan 

secara mendalam dan hati hati 

karena  untuk menentukan   sejauh 

mana tindakan  sang notaris telah 

dikualifikasikan telah melakukan 

tindak pidana .jika dikaitkan dengan  

sistem pertanggungjawaban pidana 

tentu saja menimbulkan pertanyaan 

karena untuk penjatuhan hukuman 

pidana  berkaitan dengan asas 

kesalahan yang dianut hukum 

pidana selama ini. Harus diakui 

bahwa asas kesalahan merupakan 

asas yang sangat fundamental dalam 

hukum pidana sehingga asas itu 

sangat penting dan dianggap adil 

dalam mempertanggungjawabkan 

pelaku delik. Dikatakan 

demikian,karena pidana hanya dapat 

dijatuhkan kepada pelaku delik 

yang mempunyai kesalahan dan 

mampu bertanggung jawab. 

Pertanggungjawaban pidana dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris
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istilah asing disebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal 

responsibility yang menjurus 

kepada pemidanaan petindak 

dengan maksud untuk menentukan 

apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggung jawabkan 

atas suatu tindakan pidana yang 

terjadi atau tidak
10

 

 

Pertanggungjawaban pidana tidak d

apatdilepaskan dari  perbuatan pida

na.  Orang tidak mungkin dikenakan 

pertanggungjawaban 

 pidana,   apabila   ia tidak 

melakukan tindak pidana.  Bahwa 

dalam menjatuhkan   pidana unsur 

“tindak  pidana” dan“pertanggungja

waban pidana” harus dipenuhi. 

Unsur tindak   pidana dan kesalahan

 (kesengajaan) adalah unsur 

yang sentral  dalam  hukum  pidana.

 Unsur  perbuatan  pidana terletak d

alam lapangan objektif 

yang  diikuti  oleh unsur  sifat 

melawan  hukum, 

sedangkan unsur pertanggungjawab

an pidana merupakan unsur 

subjektif 

yang terdiri dari kemampuan bertan

ggung jawab dan adanya kesalahan 

(kesengajaan dan  kealpaan).    Siste

m Pertanggungjawaban Pidana dala

m    KUHP 

tidak menyebutkan secara eksplisit s

istem pertanggungjawaban pidana  

yang dianut. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sesuai dengan 

pokok-pokok permasalahan yang 

                                                 
10 http://saifudiendjsh.blogspot.com/

2009/08/pertanggungjawaban-

pidana.html 
  

akan dibahas dalam penelitian ini , 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengkaji dan 

menganalisis bentuk perbuatan 

notaris yang dapat dikategorikan 

perbuatan pidana  

 2. Untuk mengkaji dan 

menganalisis 

pertanggungjawaban pidana 

notaris dalam kedudukannya 

selaku pejabat Umumterhadap 

akta yang dibuat dihadapannya . 

 

D. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Menurut Soerjono 

Soekanto:”suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran 

tertentu, yang bertujuan 

mempelajari satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu, dengan 

menganalisanya”.
11

 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian 

hukum normatif, atau penelitian 

hukum dogmatic (dogmatic law 

research), mengingat penelitian 

ini mencakup riset terhadap 

bahan-bahan kepustakaan, dan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. 

Termasuk di dalamnya putusan 

pengadilan yang memeriksa 

perkara yang melibatkan notaris, 

guna melihat kecenderungan baik 

teoritis maupun praktis yang 

tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan 

pengadilan, tentang 

pertanggungjawaban pidana 

terhadap notaris dalam 

                                                 
11

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian 

Hukum, UI-Press, Jakarta, Tahun 1986, Hlm. 

43. 
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menjalankan jabatannya selaku 

pejabat umum.  

Penelitian hukum normatif atau 

kepustakaan ini, mencakup 

penelitian terhadap asas-asas 

hukum, penelitian terhadap 

sistematika hukum, penelitian 

terhadap tahap sinkronisasi 

vertikal dan horizontal, 

perbandingan hukum dan sejarah 

hukum.
12

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam rangka mewujudkan 

penelitian sebagaimana tersebut 

dalam metode penelitian, maka 

penulis menggunakan spesifikasi 

penelitian deskriptif analitis 

terhadap pertanggungjawaban 

pidana notaris dalam hukum 

pidana Indonesia. Deskripsi 

tentang pertanggungjawaban 

pidana notaris dalam hukum 

pidana Indonesia, akan 

digunakan sebagai dasar acuan 

terhadap aturan hukum pidana 

baik dalam KUHP maupun 

undang-undang khusus lainnya 

yang tersebar di luar KUHP, 

untuk meneliti konsep 

pertanggungjawaban pidana yang 

dianut dalam hukum pidana 

Indonesia, di samping meneliti 

konstruksi hukum yang 

terkandung dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris dan 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Selanjutnya, hasil 

deskripsi tersebut dianalisis 

secara doktrinal untuk melihat 

kemungkinan dan dasar 

pemberlakuan hukum pidana 

terhadap notaris. 

3. Bahan Penelitian 

Bahan dasar yang digunakan 

sebagai sumber penting dalam 

penelitian ini, terdiri dari : 

                                                 
12

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 

Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 

2006. 

a. Bahan hukum primer, 

terdiri dari peraturan 

perundang-undangan 

yang menjadikan notaris 

sebagai pejabat umum, 

dan  putusan pengadilan 

yang melibatkan notaris, 

terhadap perkara tindak 

pidana notaris . 

b. Bahan hukum sekunder, 

meliputi buku-buku yang 

membahas teori tentang 

pertanggungjawaban 

pidana  dan hukum pidana 

secara umum, , makalah 

seminar maupun 

lokakarya, symposium, 

jurnal dan tulisan-tulisan 

yang dihasilkan oleh para 

pakar di bidang hukum 

pidana. Bahan sekunder 

bertujuan untuk 

memberikan penjelasan 

terhadap bahan-bahan 

primer, yang terdiri dari 

peraturan perundang-

undangan dan putusan 

pengadilan. 

c. Bahan hukum tertier, 

meliputi bahan yang 

memberikan petunjuk 

maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, 

antara lain kamus, 

ensiklopedia dan 

sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini, berasal dari studi 

kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan, putusan 

pengadilan, serta buku teori 

hukum pidana yang menunjang, 

dan memberikan penjelasan 

mengenai kecenderungan 

peraturan perundang-undangan 

dan putusan pengadilan. 

Pengumpulan data difokuskan 

kepada bahan hukum primer, 
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bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tertier yang relevan 

dengan objek penelitian. 

Guna menunjang akurasI data 

dan analisis, penulis melakukan 

pengamatan terhadap putusan 

Pengadilan Negeri di Medan 

Nomor 

3036/Pid.B/2009/PN.Mdn. 

5. Analisis Data 

Data yang berasal dari bahan 

hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum 

tertier kemudian akan diolah 

dengan cara mengadakan 

sistematisasi bahan hukum 

dimaksud, kemudian dibuat 

klasifikasi terhadap perbuatan  

hukum notaris yang dapat di 

klasifikasikan sebagai tindakan 

pidana. Data yang telah diolah 

tersebut akan diinterpretasikan 

dengan cara penafsiran hukum 

dan konstruksi hukum yang telah 

lazim dalam ilmu hukum, 

kemudian dianalisis secara 

kualitatif dalam penyajian yang 

bersifat yuridis normatif.
13

 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan 

di Medan untuk meneliti 

dokumen putusan Pengadilan 

Negeri berkaitan dengan perkara 

tindak pidana yang didakwakan 

kepada notaris dalam melakukan 

jabatannya. 
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