


KATA PENGANTAR 

 Jabatan notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah. Notaris sebagai pejabat umum diberikan 

kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara 

para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan 

para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan 

cerminan kehendak yang tulus dari para pihak. Notaris tidak menyumbangkan ide 

dalam pembuatan kesepakatan, ia hanya bertugas merekam kesepakatan pihak-

pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang 

tertuang dalam akta yang telah dibuat notaris adalah murni dari pihak yang 

bersepakat. Namun demikian, dalam beberapa kasus, notaris dituntut oleh salah 

satu pihak yang membuat perjanjian yang merasa dirugikan dengan kesepakatan 

yang tertuang dalam akta yang dibuat notaris tersebut. Hal ini jelas-jelas 

merugikan profesi notaris sebab benar tidaknya keterangan yang diberikan oleh 

pihak-pihak yang melakukan kesepakatan di hadapan notaris di luar kapasitas 

notaris. Meski keterangan yang diberikan kepada notaris itu palsu, akta yang 

dibuat tetap sah di mata hukum. Bagi pihak yang tidak memahami hal ini, mereka 

akan menuntut notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketidakpuasan 

terhadap isi akta notaris tersebut. 

 Buku ini membahas masalah pemidanaaan terhadap notaris untuk 

memaparkan bagaimana sebenarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban 

notaris berdasarkan UU dan Kode Etik Jabatan Notaris agar pihakpihak yang 

belum memahami dan merasa dirugikan oleh isi akta notaris dapat mengambil 

tindakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan akta notarisnya. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu penerbitan buku 

ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran pembaca demi perbaikan 

penulisan buku selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran 

tentang tanggung jawab pidana pejabat umum, khususnya notaris, terhadap akta 

autentik yang terindikasi tindak pidana. Selain itu, semoga buku ini bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Selamat 

membaca. 

Penulis  



PENGANTAR PENERBIT 

 

 Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta 

autentik. Dalam menjalankan tugas jabatan tersebut, notaris berpegang teguh pada 

UU dan Kode Etik Jabatan Notaris. Namun demikian, notaris dapat saja terjerat 

kasus pidana terkait dengan isi akta yang dibuatnya. Hal ini merupakan dilema 

para notaris yang tidak diketahui oleh khalayak. Sebagai pembuat akta, notaris 

hanya berwenang merekam kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian. Isi 

kesepakatan dalam akta tersebut jelas tanpa campur tangan dari notaris. Tetapi 

ketika isi dari kesepakatan itu merugikan salah satu pihak, pihak tersebut 

seringkali justru menuntut notaris. Hal ini jelas merugikan notaris karena is tidak 

tahumenahu tentang keaslian keterangan yang diberikan oleh pihak yang saling 

bersepakat di hadapannya, sementara akta yang diterbitkannya tetap sah di mata 

hukum. 

 Melalui buku ini, penulis menguak tugas dan tanggung jawab yang harus 

dipikul oleh notaris. Dalam posisi dilematis seperti dipaparkan di atas, notaris 

sebenarnya tidak harus dituntut secara pidana karena memang is telah 

menjalankan tugasnya sesuai dengan UU dan Kode Etik Jabatan Notaris. Ada cara 

lain yang dapat ditempuh oleh penggugat agar masalahnya dapat diselesaikan 

dengan cara yang lebih tepat. Hal itu dipaparkan penulis  secara gamblang dalam 

buku ini. Bagi para pengguna jasa notaris, buku ini dapat menjadi acuan agar 

sebelum melakukan perjanjian/kesepakatan di hadapan notaris, pihak-pihak yang 

bersangkutan telah memastikan bahwa kesepakatan itu tidak mengandung 

keterangan palsu. 

 Penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah 

mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kami menyadari bahwa dalam 

penerbitan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan 

saran dari para pembaca kami harapkan demi perbaikan penerbitan buku 

selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan menginspirasi 

penulis lainnya untuk ikut berpatisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Salam sukses dan luar biasa. 

 

Penerbit  
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BAB 

PENDAHULUAN 

 

 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menganut 

konsepsi bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum. Penegasan ini secara 

konstitusional terdapat dalam Penjelasan UUD NKRI 1945 sebelum amandemen 

yang berbunyi, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak 

berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Rumusan negara hukum yang 

semula hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD NKRI 1945 ini kemudian 

dipertegas dan dinyatakan secara eksplisit dalam BatangTubuh UUD NKRI 

1945 setelah amandemen ketiga pada tahun 2001. Rumusan dimaksud tercantum 

dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Negara Republik Indonesia 

berkewajiban menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, menuntut bahwa lalu 

lintas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didukung oleh 

adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang 

sebagai subjek hukum.' Salah satu alat bukti yang merefleksikan hubungan 

keperdataan para pihak sebagai subjek hukum adalah akta autentik yang dibuat 

oleh notaris. Akta autentik merefleksikan kehendak para pihak yang 

berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajibannya demi terwujudnya 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan 

sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, akta autentik 

bukan sekadar catatan atau bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa 

yang telah terjadi, melainkan lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan 

pembuktian yang dapat memberikan kepastian hukum di kemudian hari. 

 Untuk pertama kalinya, notaris dikenal di tanah air pada permulaan abad 

ke 17, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620. Pada waktu itulah Gubernur 

Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris 

pertama yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta (Batavia). 

 Secara institusional, akta autentik dibuat oleh suatu lembaga 

kemasyarakatan yang dikenal sebagai lembaga “notariat”. Lembaga ini secara 



sosiologis timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang 

menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan yang ada 

dan/atau terjadi di antara mereka.3 Orang yang membuat akta notaris disebut 

notaris. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian 

menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer pada masa 

Romawi kuno. Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang tertua di 

dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, 

ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila 

ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, notaris tidak lagi 

dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan dapat 

memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan 

notaris atas permintaan kliennya.' 

 Jabatan notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang 

dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, 

notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh 

kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk 

melayani publik dalam hal-hal tertentu dan oleh karena itu, ia ikut melaksanakan 

kewibawaan pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan 

oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak 

dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak 

yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan 

kehendak yang tulus dari para pihak. 

 Jabatan notaris diciptakan oleh negara sebagai implementasi dari 

kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya, khususnya 

dalam pembuatan alat bukti autentik yang diakui oleh negara. Pembuatan akta 

autentik oleh notaris ini ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam 

rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum untuk 

mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Lahirnya Undang-Undang nomor 30 

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang diundangkan di Jakarta pada 

tanggal 6 Oktober 2004, semakin mempertegas posisi penting notaris sebagai 

Pejabat Umum yang berkewajiban memberikan kepastian hukum melalui akta 



autentik yang dibuatnya. Keberadaan UUJN yang merupakan rule of law untuk 

dunia notaris di Indonesia. Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah demi 

terwujudnya jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang 

berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan tugas jabatannya, 

notaris mempunyai dan menggunakan cap/stempel jabatan dengan lambang 

negara, yaitu burung garuda dan ini adalah suatu kewajiban bagi notaris yang 

penggunaannya telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan 

kenotariatan. Penggunaan lambang negara oleh notaris adalah sebagai bentuk 

menjalankan sebagian kekuasaan negara dan membawa kewibawaan negara 

serta mendukung dan menguatkan keautentikan suatu akta notaris. 

 Notaris diharapkan dapat berperan aktif dan ikut serta dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam 

pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Urgensi dan peran notaris sebagai 

Pejabat Umum yang berkewajiban memberikan kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 secara 

tegas disebutkan dalam konsideran yang melatarbelakangi dibentuknya UUJN 

sebagai berikut: (1) bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan 

kebenaran dan keadilan; (2) bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik 

mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan 

melalui jabatan tertentu; (3) bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang 

menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu 

mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum; (4) 

bahwa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu 

kebutuhan hukum masyarakat. 

 Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional 

dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan 

tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus 

menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. 

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang 



memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang 

mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran 

intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-

mata berdasarkan pertimbangan uang. 

 Pasal 16 huruf a UUJN menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, 

saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang 

terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum 

harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir, dan mampu memberikan 

analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang 

muncul sehingga akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil 

tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk 

melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan 

akta yang bertentangan dengan hukum, moral, dan etika. 

 Dalam beberapa tahun terakhir ini, notaris seringkali terlibat perkara 

pidana, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun sebagai tersangka. 

Keterlibatan notaris dalam perkara pidana ini 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 dan tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak 

yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pemanggilan notaris oleh penyidik 

Polri pada umumnya menempatkan notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa 

para pihak yang aktanya dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut. Notaris 

yang dipanggil oleh penyidik Polri sebagai saksi itu tidak tertutup kemungkinan 

ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh pihak Kepolisian. 

 Salah satu contoh konkret kasus pemidanaan terhadap notaris dapat 

dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1099K/PID/2010, tanggal 29 

Juni 2010, yang menolak kasasi seorang Notaris di Medan, sehingga Notaris 

tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan 

No.82/PID/2010/PTMDN, tanggal 25 Februari 2010, yang menjatuhi hukuman 



yang lebih tinggi dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 

3036/PID.B/2009/PN.Mdn dan menambah hukuman bagi sang notaris dari 

hukumannya 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Dakwaan jaksa penuntut 

umum terhadap sang notaris, yaitu primair melanggar pasal diancam pidana 

dalam pasal 266 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 diterbitkan notaris 

mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena 

kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris harus 

memberikan pertanggungjawaban. 

 Menurut P.A.F. Lamintang, notaris yang membuat akta autentik 

sebagaimana dimaksud di atas, meskipun tidak terlibat dalam pemalsuan 

keterangan dalam akta autentik yang dibuatnya, dapat saja dipanggil oleh pihak 

penyidik Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut. Lebih 

dari itu, menurut Adjie, notaris tersebut bisa saja dihukum pidana jika dapat 

dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja ia bersama-

sama dengan para pihak/penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan 

untuk menguntungkan pihak/penghadap tertentu saja atau merugikan 

pihak/penghadap yang lain. 

 Menurut Mulyadi, pertanggungjawaban notaris dalam bidang pidana dari 

aspek praktik peradilan pada hakikatnya meliputi 3 (tiga) pertanggungjawaban, 

yaitu sebagai terdakwa, saksi, dan dalam aspek memberi keterangan ahli. Dalam 

konteks ini, Mulyadi memberikan contoh pertanggungjawaban Notaris-PPAT 

dalam bidang pidana. Menurut Mulyadi, terhadap pertanggungjawaban Notaris-

PPAT dalam bidang pidana sebagai terdakwa, pada asasnya ada 9 (sembilan) 

aspek yang dapat menjerat seorang Notaris-PPAT melakukan tindak pidana dan 

diminta pertanggungjawaban pidana sehingga menjadi terdakwa di depan sidang 

pengadilan. Adapun aspek-aspek tersebut, meliputi dimensi sebagai berikut: (1) 

tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak; (2) para pihak 

tidak hadir tetapi ditulis hadir; (3) para pihak tidak membubuhi tanda tangan, 

tetapi ditulis atau ada tanda tangannya; (4) akta sebenarnya tidak dibacakan, 

akan tetapi diterangkan telah dibacakan; (5) luas tanah berbeda yang diterangkan 

oleh para pihak; (6) Notaris-PPAT ikut campur tangan terhadap syarat-syarat 

perjanjian; (8) pencantuman dalam akta bahwa pihak-pihaktelah membayar 



tunas apa yang diperjanjikan padahal sebenarnya belum tunas atau bahkan 

belum ada pembayaran secara rill; (9) pencantuman pembacaan akta yang harus 

dilakukan oleh notaris sendiri (Pasal 28 PJN) padahal sebenarnya tidak; dan (10) 

pencantuman mengenal orang yang menghadap padahal sebenarnya tidak 

mengenalnya. 

 Kemudian terhadap pertanggungjawaban pidana Notaris-PPATsebagai 

saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam 

praktik peradilan belakangan ini lazimnya para pihak, pengacara dan lain 

sebagainya minta dipanggilkan dan/atau dipanggil Notaris-PPAT sebagai saksi 

dalam perkara perdata. 

 Menurut Mulyadi, aspek ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh 

karena akta yang dibuat Notaris-PPAT tersebut adalah bersifat akta autentik dan 

kebenaran yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal semata. Lain 

halnya terhadap perkara pidana di mana Notaris-PPAT wajib hadir untuk 

memberi kesaksian. Tegasnya, karena dalam perkara pidana yang dicari adalah 

kebenaran materiil, maka biarlah Notaris-PPAT tersebut memberi kesaksian 

tentang apa yang dilihat, diketahui, dan dirasakan tentang suatu peristiwa 

sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi transparan dan kebenaran 

materiil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang ditanyakan adalah seputar 

tentang kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam 

persidangan, maka lebih baik Notaris-PPAT minta dibebaskan pemberian 

keterangan seputar kerahasiaan akta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 170 

KUHAP. 

 Kemudian terhadap Notaris-PPAT dalam perkara pidana acapkali 

kebutuhan praktik peradilan menghendaki agar Notaris-PPAT memberikan 

keterangan ahli. Pada asasnya akta yang dibuat oleh Notaris-PPAT bersifat 

spesifik sehingga kebenaran yang ingin ditampilkan dalam bidang hukum pidana 

hendaknya kebenaran yang bersifat materiil yang relatif dapat diterima oleh 

semua pihak. Di satu sisi, hakim adalah pihak yang menetapkan hukum untuk 

proses mengadili, sementara di sisi lain, ruang lingkup pengetahuan hakim juga 

bersifat terbatas. Maka dari itu, praktik peradilan lazim meminta pendapat 

tentang keabsahan, keautentikan, dan kebenaran suatu akta yang dibuat oleh 



Notaris-PPAT dengan mendengarkan pendapat dari seorang Notaris-PPAT guna 

menerangkan tentang keahliannya dan atau memberi keterangan yang dapat 

menjadi jelas suatu kasus. Untuk itu, memang diperlukan eksistensi keterangan 

ahli dari seorang Notaris-PPAT.   

 Dengan demikian, jika seorang notaris melakukan penyimpangan dalam 

sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana, maka 

notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah 

dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan 

(verwijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai 

tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif 

kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena 

perbuatannya itu. Meskipun demikian, UUJNtidak mengatursecara khusus 

mengenai ketentuan pidana, UUJN hanya mengatur ketentuan mengenai 

pemberhentian dan sanksi terhadap notaris, yaitu dalam pasal 12, pasal 13, pasal 

84 dan pasal 85 karena hubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para 

pihak berada dalam ranah hukum perdata. 

 Oleh karena itu, pemidanaan terhadap notaris harus dibuktikan secara 

mendalam dan hati-hati karena untuk menentukan sejauh mana tindakan notaris 

dapat dikualifikasikan tindak pidana bukanlah perkara mudah. Dalam perkara 

pidana, akta notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti yang tidak dapat 

mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian atau bersifat bebas. Alasan 

ketidakterikatan alat bukti akta autentik tersebut didasarkan pada beberapa asas, 

antara lain: pertama, asas proses perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran 

materiil atau kebenaran sejati (materiel waarheid), bukan mencari kebenaran 

formal. Walaupun dari segi formil, alat bukti surat telah benar dan sempurna, 

namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi 

mewujudkan kebenaran materiil; kedua, asas keyakinan hakim seperti terdapat 

dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang menganut ajaran sistem pembuktian 

“menurut undang-undang secara negatif”, artinya hakim baru boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian itu hakim 

“yakin” terdakwalah yang bersalah melakukannya; ketiga, asas batas minimum 



pembuktian, yakni alat bukti resmi (autentik) berbentuk surat yang dikeluarkan 

berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai 

sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang 

bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. 

 Dengan demikian, meskipun akta autentik merupakan alat bukti yang 

sempurna bagi para pihak, namun dalam perkara pidana, akta autentik masih 

dapat digugurkan dengan alat bukti lain yang lebih kuat, yaitu keterangan pihak 

ketiga atau para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Dalam 

perkara pidana, alat bukti yang sah menurut undangundang disebutkan secara 

rinci atau /imitative pada pasal 184 ayat (1), yaitu: (1) keterangan saksi; (2) 

keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) ketemangan terdakwa. Kekuatan 

pembuktian akta notaris dalam perkara pidana merupakan alat bukti yang sah 

menurut undang-undang dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaanya 

tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain. Notaris 

tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah 

benar atau suatu kebenaran. 

 Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik di bidang 

pelayanan jasa hukum, kesalahan notaris pada dasarnya perlu dibedakan antara 

kesalahan yang bersifat pribadi (faute personelle atau personal fault) dan 

kesalahan dalam menjalankan tugas (faute de serive atau in service fault).22 

Dalam hukum pidana, terdapat aturan tentang pengecualian-pengecualian bagi 

orang atau pejabat yang dapat menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi 

sebagaimana tercantum dalam pasal 170 KUHAP, yaitu: (1) mereka yang karena 

pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, 

dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagat saksi, 

yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka; (2) hakim menentukan sah 

atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 

 Di samping itu, notaris mempunyai instrumen sebagai bentuk 

perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN 

dan peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu pada jabatan notaris telah 

melekat hak ingkar (Verschoningsrecht) dan kewajiban ingkar 

(Verschoningsplicht). Jabatan notaris didasarkan pada kepercayaan antara 



notaris dengan pihak yang menggunakan jasanya. Notaris hanya dapat 

memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, 

minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan 

langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta. Oleh karena itu, pasal 16 

ayat (1) huruf e menegaskan bahwa setiap notaris wajib merahasiakan segala 

sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh 

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-

undang menentukan lain. 

 Hak ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum notaris untuk 

tidak berbicara atau memberikan keterangan apa pun yang berkaitan dengan akta 

atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau 

oleh notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan 

verschoningsrecht atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan 

informasi apa pun. Hak tersebut didasarkan pada pasal 170 KUHAP dan pasal 

1909 ayat (3) KUHPerdata. Sedangkan kewajiban ingkar sebagai suatu 

kewajiban untuktidak berbicara atau memberikan keterangan apa pun yang 

berkaitan dengan akta yang dibuat notaris didasarkan pada pasal 4 ayat (2), pasal 

16 ayat (1) huruf e dan pasal 54 UUJN. 

 Oleh karena itu, kasus pemidanaan terhadap salah satu notaris di Medan 

yang divonis 2 tahun penjara sebagaimana dipaparkan di atas menjadi penting 

untuk dikaji secara yuridis. Dalam perkara tersebut, dakwaan jaksa penuntut 

umum terhadap sang notaris adalah melanggar pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP (Primair) dan melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP (Subsidair). Dengan kata lain, putusan tersebut menegaskan 

bahwa dalam hal seorang notaris membuat atau bekerja sama dan 

menandatangani suatu akta palsu, akta proforma atau akta pura-pura (Pasal 263 

ayat (1)), maka terhadap notaris tersebut dapat dikenakan pidana penyertaan 

pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP. Putusan tersebut menimbulkan satu pertanyaan penting, 

mungkinkah seorang notaris yang membuat akta para pihak dapat dijatuhi 

hukuman pidana berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP? 



 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan: “Dipidana sebagai pelaku 

tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 

turut Berta melakukan perbuatan.” Secara yuridis, seorang notaris dapat dijerat 

pidana pasal 55 ayat (1) KUHP akibat pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam 

pasal 263 ayat (1) KUHP jika perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut 

telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif. Pertama, unsur objektif 

mencakup: (a) perbuatan: membuat palsu dan memalsu; (b) objeknya surat yang: 

dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan 

suatu pembebasan utang, diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal; (c) 

dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Kedua, unsur 

subjektif berkaitan dengan perbuatan dengan maksud untuk memakai atau 

menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. 

 Namun, apabila notaris tersebut tidak mengetahui bahwa keterangan 

yang diberikan oleh kliennya adalah keterangan palsu, maka yang berlaku 

adalah pasal 266 ayat (1) KUHP: 

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 

autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh 

akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 

akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika 

pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun; 

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai 

akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena 

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. 

 Dalam rumusan pasal tersebut, tidak dicantumkan orang yang disuruh 

untuk memasukkan keterangan palsu tersebut meskipun dapat diketahui dari 

unsur “ke dalam akta autentik” bahwa orang tersebut adalah pembuat akta 

autentik. Oleh karena pejabat pembuat akta autentik tidak mengetahui perihal 

tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu (karena hanya disuruh), maka 

pejabat pembuat akta autentik, dalam hal ini notaris, tidak dapat dipidana. 

Dengan demikian, menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan 

kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam 



pasal 266 ayat (1) KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan 

dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman 

atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan akta notaris sebagai alat 

bukti dalam hukum perdata. 

 Terlepas dari hal tersebut, menafsirkan atau menerapkan pasal 266 ayat 

(1) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tentang kedudukan pejabat notaris sebagai 

“pelaku” turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta 

autentik merupakan suatu kekeliruan. Kedudukan pejabat notaris sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak lebih 

sebagai “orang yang disuruh melakukan”. “Orang yang disuruh melakukan” 

menurut ilmu hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap 

perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, 

kasus pemidanaan terhadap notaris di Medan sebagaimana tertuang dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3036/PID.B/2009/PN.Mdn, Putusan 

Pengadilan Tinggi Medan No.82/ PID/2010/PTMDN, dan Putusan Mahkamah 

Agung RI No.1099 K/PID/2010 cenderung problematis. 

 Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban 

pidana notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum dalam sistem 

peradilan Indonesia belum dirumuskan secara spesifik. Meskipun notaris sebagai 

warga negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan 

hukum (equality before the law), namun dalam menjalankan tugasnya, ia 

memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus sebagai Pejabat Umum yang 

diangkat oleh negara sekaligus merepresentasikan kewibawaan negara. Oleh 

karena itu, proses pemidanaan terhadap notaris bukan perkara sederhana, banyak 

aspek yang harus dipertimbangkan agar tidak mengorbankan perlindungan 

hukum terhadap notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya, baik 

sebagai Pejabat Umum maupun sebagai sebuah profesi. Jika aspek-aspek yang 

ada tidak diperhatikan, maka pemidanaan terhadap notaris cenderung menjurus 

pada kriminalisasi ad hoc terhadap profesi notaris. 

 Dalam kaitannya dengan masalah kriminalisasi ini, Muladi mengingatkan 

mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai 

pedoman, yaitu: (1) kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “over 



kriminalisasi” yang masuk kategori the misuse of criminal sanction; (2) 

kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc; (3) kriminalisasi harus mengandung 

unsur korban, baik aktual maupun potensial; (4) kriminalisasi harus 

memperhitungkan analisis biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium; (5) 

kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang enforceable; (6) kriminalisasi 

harus mampu memperoleh dukungan publik; (7) kriminalisasi harus 

mengandung unsur “subsosialitet” (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, 

sekalipun kecil sekali); (8) kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa 

setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan 

kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. 

 Menurut Arief, proses kriminalisasi harus memperhatikan berbagai aspek 

pertimbangan sebagai berikut:(1) penggunaan hukum pidana harus 

memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; (2) 

perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian (material dan/atau spritual) atas warga masyarakat; (c) 

penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil 

(cost and benafit principles) juga biaya sosial (social cost); d) penggunaan 

hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja 

dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban 

tugas (overbelasting). 

 Senada dengan Arief, Prasetyo juga mengingatkan agar penggunaan 

hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, perbuatan 

yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus 

merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian, penggunaan hukum pidana harus pula 

memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, penggunaan hukum pidana harus pula 

memperhatikan kemampuan penegak hukum. 

 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada dasarnya telah 

menetapkan pedoman tentang pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat 

umum berikut bentuk sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris apabila 



notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan oleh UUJN. 

Pertanggungjawaban dimaksud mencakup pertanggungjawaban pada aspek 

administrasi, perdata, dan kode etik. Dalam UUJN, diatur bahwa ketika notaris 

dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka 

notaris dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi administratif, perdata, dan kode etik. 

Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik dalam UUJN maupun 

Kode Etik Jabatan Notaris. 

 Kendati demikian, UUJN tidak mengatur secara eksplisit tentang sanksi 

pidana terhadap notaris. Dengan kata lain, UUJN sama sekali tidak memuat 

konsepsi tentang pertanggungjawaban pidana notaris. Padahal dalam praktik di 

lapangan, seringkali ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau 

pelanggaran yang dilakukan notaris terkait akta autentik yang dibuatnya 

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, pihak penyidik, 

penuntut umum, dan hakim pada umumnya menerapkan pasal-pasal dalam 

KUHP untuk menyeret notaris ke dalam perkara pidana. Penerapan pasal-pasal 

KUHP tersebut terjadi karena UUJN sama sekali tidak memuat ketentuan 

tentang sanksi pidana terhadap notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat 

umum. Menurut penulis, memidanakan notaris dengan menerapkan pasal-pasal 

KUHP tanpa didahului oleh kajian yang mendalam tentang konsepsi 

pertanggungjawaban pidana notaris merupakan tindakan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis. Oleh karena itu, upaya untuk 

merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana notaris merupakan langkah 

penting yang harus dilakukan untuk menghindari gejala kriminalisasi yang 

sewenang-wenang terhadap notaris sebagai penjabat umum.  



BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS  DALAM PEMBUATAN AKTA 

AUTENTIK 

 

A. Sejarah Notaris di Indonesia 

 Lembaga notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama 

manusia yang menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum 

keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Kebutuhan masyarakat 

akan alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan tersebut mendorong 

lahirnya lembaga notariat yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk 

membuat alat bukti tertulis sebagai alat bukti autentik dalam hubungan hukum 

keperdataan tersebut. Nama notaris berasal dari bahasa Romawi “notarius” 

(jamak “notariil”), yang artinya segolongan orang-orang yang mengerjakan 

pekerjaan tulis-menulis seiring dengan perkembangan masyarakat dalam 

hubungan hukum keperdataannya. Lama-kelamaan, arti notaris berubah dan 

orang yang memiliki pekerjaan tulis-menulis menjadi orang yang memiliki 

keahlian mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam pekerjaan mereka 

sekarang pekerjaan menulis cepat ini dikenal dengan istilah stenografi. Menurut 

Notodisoerjo: 

“Notaris berasal dari perkataan notarius, ialah nama yang pada zaman 

Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan 

menulis. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama notaris itu 

berasal dari kata “nota literaria”, yaitu tanda (letter merk atau karakter) 

yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan 

keenam, sebutan notarius (notariil) diberikan kepada penulis (sekretaris) 

pribadi dari Raja (kaizer), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan 

tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan 

pekerjaan administrate 

 Pada abad ketiga zaman pemerintahan Ulpianus, muncul istilah 

“tabeliiones” di samping istilah notaris, yang artinya juga orang-orang yang 

menjalankan pekerjaan tulis-menulis, akan tetapi untuk kepentingan publik, 

yaitu membuat akta-akta, rekes-rekes, yang tugasnya hampir sama dengan 



pekerjaan notaris sekarang ini. Bedanya, tabeliiones tidak diangkat oleh 

kekuasaan umum, karena itu tabeliiones bukan pejabat umum, artinya ia bukan 

pejabat negara sehingga hasil akta yang dibuatnya tidak autentik. Pada tahun 

568 s/d 774 Masehi, yaitu sewaktu Lango Barden berkuasa, para tabeliiones ini 

ada yang diangkat menjadi notaris dan dipekerjakan pada konselerijen kerajaan 

sehingga mereka merasa lebih terangkat derajatnya dan lebih terhormat, apalagi 

ditambah dengan masyarakat yang lebih suka menggunakan jasa notaris 

daripada tabeliiones. Oleh karena itu, banyak dari tabeliiones yang tanpa 

pengangkatan dari kerajaan mengangkat diri mereka sendiri menjadi notaris. 

Maka, terjadilah kerancuan yang mengakibatkan istilah “tabeliio” kemudian 

diganti dengan istilah “notaries”. 

 Dengan demikian, ada 2 (dua) bentuk lembaga, yaitu notarius dan 

notaris, yang mana keduanya diangkat menjadi pegawai negeri. Akhirnya 

tabeliionat dan notariat (golongan yang diangkat) ini bergabung menjadi suatu 

lembaga yang dinamakan “collegium”. Notarius yang bergabung menjadi 

collegium inilah yang dianggap sebagai satu-satunya pejabat yang berhak 

membuat akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan notarius inilah 

yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris sekarang, 

meskipun terdapat perbedaan, yaitu akta-akta yang dihasilkan oleh collegium ini 

tidak autentik dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial”.  

 Menurut Notodisoerjo, lembaga notariat mulai dikenal di Indonesia sejak 

masa kolonial Belanda. Semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa, 

terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu Burgelijk Wetboek, namun 

kemudian lembaga ini juga digunakan oleh kalangan pribumi.' Notaris mulai 

masuk ke Indonesia pada permulaan abad 17 sejak adanya Oost Indische 

Compagnie, yaitu gabungan perusahaanperusahaan dagang Belanda untuk 

perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (Verenigde Cost 

Indische Compagnie) dengan gubernur jenderalnya yang bernama Jan Pieter 

Zoon Coen. Jabatan notaris di Indonesia pertama kali tercatat pada tanggal 27 

Agustus tahun 1620, dengan diangkatnya Melchior Kerchem oleh jenderal Jan 

Pieter Zoon Coen menjadi notaris yang disebut “Notarium Publicum” di 

Jakarta, yang pada saat itu masih bernama Jacatra. Tugasnya adalah untuk 



kepentingan publik, khususnya melayani menjalankan kegiatannya sebagai 

pejabat umum yang melayani masyarakat. 

 Sejak masuknya notaris di Indonesia sampai tahun 1822, diatur dengan 

dua reglement, yaitu dari tahun 1625 dan tahun 1765. Pada tahun 1822 

(Staatsblad Nomor II) dikeluarkan Instructie Voor de Notarissen in Indonesia 

yang terdiri dari 34 pasal. Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda 

melakukan penyesuaian peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan 

peraturan yang berlaku di negeri Belanda, maka diundangkan peraturan jabatan 

notaris (Notaris Reglement) Staatsblad 1860 nomor 3 yang diundangkan tanggal 

26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. 

Peraturan jabatan notaris tersebut terdiri dari 63 pasal yang merupakan 

kodifikasi (terjemahan secara utuh) dari notaris wet yang berlaku di negeri 

Belanda, sedangkan notaris wet yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi 

dari Ventosewet yang berlaku bagi notaris di Perancis.  

 Setelah Indonesia merdeka, keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui 

berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan: 

“Segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan hal inilah, stbl. 

1860: 3 tetap berlaku di Indonesia. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan 

notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah tahun 1948 nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang laporan 

pekerjaan, susunan, pimpinan, dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman. 

 Tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 

Nederland, tanggal 23 Agustus - 22 September 1949. Salah satu hasil dari KMB 

tersebut adalah adanya penyerahan kedaulatan dari Pemerintahan Belanda 

kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali 

Irian Barat, yang sekarang adalah Papua. Adanya penyerahan kedaulatan 

tersebut membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan Belanda di 

Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian, terjadilah 

kekosongan notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan tersebut, sesuai 

dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954, menetapkan dan 



mengangkat wakil notaris untuk menjalankan tugas jabatan notaris dan 

menerima protokol yang berasal dari notaris yang berkewarganegaraan Belanda. 

 Tahun 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang nomor 33 tahun 1954 tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara. 

Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa, “Dalam hal notaris 

tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan 

menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris”. Kemudian, pasal 1 huruf c dan pasal 

8 undang-undang ini menegaskan “Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban 

seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai wakil notaris”. Selanjutnya, 

pasal 2 ayat (2) disebutkan “Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman, 

Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan 

menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris”. Penegasan tentang wakil notaris 

sementara ini disebutkan dalam pasal 1 huruf d, yaitu, “Mereka yang ditunjuk 

dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai wakil notaris 

sementara”. Adapun yang disebut sebagai notaris adalah mereka yang diangkat 

berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) stbl. 1860: 3. jo pasal 1 huruf a UU 

nomor 33 tahun 1954. Berdasarkan UU nomor 33 tahun 1954 ini sekaligus 

ditegaskan berlakunya Reglement op Het Notaris Abmt in Nederlands Indie 

(stbl. 1860: 3) sebagai reglemen tentang jabatan notaris di Indonesia yang lebih 

dikenal dengan PJN untuk notaris di Indonesia. 

 Dalam perkembangannya, pemerintah berupaya merumuskan peraturan 

perundang-undangan notaris yang bersifat nasional untuk menggantikan PJN 

peninggalan kolonial. Upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah 

bekerja sama dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk membuat 

undang-undang yang bersifat nasional mengenai Peraturan Jabatan Notaris dan 

mengajukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggantikan 

Peraturan Jabatan Notaris peninggalan kolonial Belanda akhirnya membuahkan 

hasil setelah berjuang dan menunggu selama lebih dari tiga dasawarsa. 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Notaris yang diajukan oleh 

pemerintah bekerja sama dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 



(DPR-RI) pada tanggal 14 September 2004.11 Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 

yaitu tanggal 6 Oktober 2004 yang merupakan perwujudan unifikasi hukum 

kenotariatan. 

 Pemberlakuan UUJN pada tahun 2004 itu sempat menuai pro dan kontra 

sebagaimana disinyalirkan INI sebagai berikut: 

“Banyak pihak yang menyatakan mendukung UUJN dan memandang 

UUJN sebagai produk hukum yang lebih baik daripada PJN. Sedangkan 

di lain pihak, ada sebagian kecil yang kontra tidak mendukung UUJN 

dan menganggap UUJN sebagai produk hukum yang kualitasnya di 

bawah PJN. Bahkan, ada yang mendukung UUJN sebagai salah satu 

faktor yang memunculkan berbagai masalah kenotariatan dewasa ini.  

 

 Terlepas dari pro dan kontra tersebut, suatu hal yang patut dipahami dan 

disadari bersama adalah bahwa UUJN telah diundangkan dalam Lembar Berita 

Negara pascareformasi. Proses ini baru menyelesaikan satu tahap dari perjalanan 

panjang untuk mengatur masyarakat karena harus diikuti dengan implementasi 

secara konkret dalam kehidupan masyarakat seharihari, misalnya ketentuan 

pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris sebagai manifestasi 

penegakan hukum dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, 

menjamin keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan rasa 

aman dalam melakukan perbuatan hukum. 

 Ada tiga hal pokok berkaitan dengan pelaksanaan UUJN, yaitu: 

pengawasan, perlindungan, dan organisasi notaris. Dalam rangka pengawasan 

terhadap notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 67 UUJN, bahwa pengawasan 

atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas 

Notaris, yang anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur 

pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademi dengan anggota masing-masing 

sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan tersebut, 

menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris di tingkat pusat, provinsi 

(wilayah), dan tingkat kabupaten/ kota (daerah). Selama ini telah dilakukan 

pembentukan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP), Majelis Pengawas 

Wilayah (MPW) di setiap provinsi, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di 



sebagian daerah Kabupaten/Kota. 

 Dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pejabat 

umum dalam menjalankan profesinya, Majelis Kehormatan Notaris13 (MKN) 

memiliki kewenangan menetapkan boleh tidaknya seorang notaris dipanggil oleh 

penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang 

dibuatnya karena adanya pengaduan pihak lain di kemudian hari yang merasa 

dirugikan dengan dibuatnya akta tersebut. Prinsip kehatihatian dalam 

menjalankan tugas jabatan juga perlu dimiliki oleh notaris dengan cara mengopi 

segala surat-surat yang berhubungan dengan dasar hukum pembuatan akta 

tersebut dan menjahitkannya pada minuta akta tersebut. Dengan demikian, 

notaris telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri bila 

ternyata di kemudian hari akta yang dibuat notaris tersebut menimbulkan 

permasalahan hukum, khususnya hukum pidana. 

 “Sekalipun keahlian seorang notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya 

yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas 

profesinya, ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang 

notaris yang pancasilais harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang 

hakiki, tidak terpengaruh dengan jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya 

menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi 

mengabaikan rasa keadilan”. 

 Sejak lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004, 

dunia kenotariatan mengalami perkembangan hukum yang cukup signifikan 

dalam hal sebagai berikut: 

1. Perluasan kewenangan notaris, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam 

Pasal 15 ayat (2) butir f dan g Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris, yaitu kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan 

pertanahan, kewenangan untuk membuat akta risalah lelang, serta perluasan 

wilayah kewenangan (yuridiksi), berdasarkan pasal 18 ayat (2) UUJN nomor 

30 tahun 2004, yaitu notaris mempunyai wilayah jabatan, meliputi seluruh 

wilayah provinsi dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota. 

2. Pelaksanaan sumpah jabatan notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia berdasarkan Surat nomor: M.UM.01.06-139 tanggal 8 



November 2004 telah melimpahkan kewenangan melaksanakan Sumpah 

Jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

3. Notaris dibolehkan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan 

perdata sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUJN nomor 30 tahun 

2004. Dengan kata lain, dalam menjalankan jabatannya, notaris bisa secara 

bersama-sama (lebih dari satu orang) dalam mendirikan suatu kantor notaris. 

4. Masalah pengawasan notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 67 ayat (1) 

UUJN nomor 30 tahun 2004 membentuk Majelis Pengawas Notaris. 

5. Mengamanatkan agar notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris 

sesuai dengan pasal 82 ayat (1) UUJN nomor 30 tahun 2004. Sebagaimana 

diketahui hingga saat ini hanya ada satu wadah notaris untuk 

berorganisasi,yaitu INI sebagai wadah tunggal notaris di Indonesia. 

 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris itu 

belakangan telah diubah menjadi Undang-U ndang Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris, yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 

15 Januari 2014. Perubahan ini pada dasarnya tidak menyentuh hal-hal yang 

bersifat substansial dan hanya memuat penambahan beberapa ketentuan atau 

pasal-pasal tertentu yang dianggap perlu untuk diakomodasi sesuai 

perkembangan kontemporer. 

 

B. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum 

 Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat 

akta autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, 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. 

 Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan, “Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 



dimaksud dalam undang-undang ini.”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa wewenang notaris sebagai pejabat umum membuat akta 

autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan 

pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih daripada pembuatan akta 

autentik yang secara tegas ditegaskan kepada mereka oleh undang-undang. 

 Notodisoerjo, dalam bukunya Hukum Notariat di Indonesia, membahas 

pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris sebagai berikut: 

“Bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai 

kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, 

meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang 

untuk membuat akta autentik karena ia tidak mempunyai kedudukan 

sebagai pejabat umum. Sebaliknya, seorang pegawai Catatan Sipil 

meskipun is bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta autentik 

untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau 

akta kematian. Demikian itu karena is oleh undang-undang ditetapkan 

sebagai pejabat lain yang dikecualikan dan diberi wewenang untuk 

membuat akta-akta itu”  

 Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini dimaksudkan untuk memberikan 

penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang 

umum dalam hal pembuatan akta, bukan pejabat lain. Pejabat lainnya hanya 

mempunyai wewenang tertentu sebagaimana telah ditugaskan oleh perundang-

undangan. Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat akta autentik selain notaris 

adalah pegawai Catatan Sipil (Ambtenaar Van De Burgerlijke Stand). Pegawai 

Catatan Sipil ini walaupun bukan ahli hukum, berhak untuk membuat akta-akta 

autentik untuk hal-hal tersebut, yaitu akta kelahiran, perkawinan, dan kematian. 

Namun, berbeda dengan notaris, pegawai negeri, meskipun mereka adalah 

pejabat dan mempunyai tugas untuk melayani kepentingan umum, tetapi bukan 

merupakan Pejabat Umum seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. Sebaliknya, notaris bukan pegawai negeri 

sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan kepegawaian. Notaris dalam hal 

ini tidak menerima gaji, melainkan menerima honorarium dari kliennya. 

 Adanya jabatan yang “serupa tapi tak sama” antara notaris dengan 



pegawai negeri sebagaimana yang telah diutarakan di atas, memperlihatkan 

bahwa sebenarnya notaris mempunyai kedudukan yang unikdan mempunyai ciri 

khas. Keunikan ini timbul dikarenakan notaris tersebut diangkat dan 

diberhentikan seperti pegawai negeri, tetapi bukan pegawai negeri, notaris 

menjalankan sebagian kewibawaannya pemerintah dalam hal pembuatan akta-

akta autentik sebagai dokumen resmi dan mempunyai kekuatan bukti sempurna, 

selain mengikat para pihak juga mengharuskan pihak di luarnya untuk turut 

menghormati akta-akta tersebut sebagai dokumen resmi. 

 Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, 

peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, mereka yang diangkat 

sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas 

pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai 

dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh 

karena itu, notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak 

membutuhkannya.18 

 Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi, yaitu 

negara bukan dari pemerintah atau eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara, 

Pejabat Umum menurut sistem hukum Indonesia, tidak di bawah pengaruh atau 

kekuasaan eksekutif, demikian pula tidak di bawah pengaruh kekuasaan 

yudikatif, demikian pula tidak di bawah pengaruh kekuasaan legislatif, sebab 

pejabat umum adalah organ negara, demikian pula eksekutif adalah organ 

negara, hanya berbeda bidangnya, yang satu bidang hukum perdata, sedangkan 

yang lainnya eksekutif dalam bidang hukum publik. Sebagai bentuk 

menjalankan kekuasaan negara, maka notaris memakai lambang negara, yaitu 

burung garuda. Dengan kedudukan seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa 

notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata, 

yaitu untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen 

hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang 

sempurna. 

 Berkenaan dengan diperlukannya akta notaris sebagai alat bukti 



keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukan 

adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan 

pembuatan akta autentik itu. Perwujudan tentang perlunya kehadiran pejabat 

umum untuk lahirnya akta autentik, maka keberadaan Notaris sebagai pejabat 

publik tidak dapat dihindarkan. Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta 

autentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi 

logis, bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta autentik itu pun 

harus pula diatur dalam undang-undang. Kehadiran notaris untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam 

bidang hukum perdata sehingga notaris mempunyai tanggungjawab untuk 

melayani masyarakat menggugat secara perdata dan menuntut biaya, ganti rugi, 

dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas 

notaris kepada masyarakat. 

 Dalam menjalankan jabatannya, notaris berada dalam kedudukan yang 

netral dan tidak memihak. Artinya, notaris berada di luar para pihak yang 

melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam 

hubungan hukum itu. Dalam fungsinya yang demikian, dapat dikatakan bahwa 

notaris adalah aparat hukum, tetapi dia bukanlah penegak hukum. Notaris 

menjalankan jabatan dalam posisi yang netral di antara para penghadap yang 

meminta jasanya. Untuk menjamin kenetralan tersebut, maka notaris harus 

bersikap mandiri dan independen, Berta tidak terpengaruh terhadap keinginan 

pihak-pihak tertentu, terutama apabila keinginan tersebut melanggar hukum 

yang berlaku atau merugikan pihak lain. Untuk menjaga kemandirian notaris 

dalam menjalankan jabatan, maka pengangkatan notaris dilakukan oleh 

pemerintah berdasaRkan kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang 

untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara, terutama 

dalam bidang hukum keperdataan. 

 Notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang 

diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian 

kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang 

hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dmaksudkan sebagai algemeene. 



Wewenang yang melekat pada jabatan notaris sifatnya khusus yaitu membuat 

akta autentik. Wewenangdan tugas notarisyang menjalankan sebagian tugas 

publik, khususnya untuk pembuatan akta autentik, maka semua peraturan yang 

berhubungan dengan baik mengenai pejabatnya maupun produknya seharusnya 

mengacu pada tujuan yang dilandasi untuk kepentingan umum. Penjabaran dan 

pelaksanaan tersebut harus ditunjang pula dengan fungsi notaris yang menjaga 

adanya kebebasan berkontrak dan menjamin akan kepastian hukum. 

 Notaris yang telah diangkat dengan surat keputusan pengangkatannya, 

tetapi belum mengangkat sumpah, tidak dapat menjalankan jabatannya secara 

sah. Melalui pengangkatannya itu, seseorang telah menjadi notaris, tetapi 

sebelum mengangkat sumpah, notaris tersebut tidak berwenang untuk membuat 

suatu akta yang mempunyai kekuatan autentik. Apabila seseorang telah diangkat 

sebagai notaris, tetapi belum mengangkat sumpah janji dan telah membuat suatu 

akta, maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di 

bawah tangan. Dengan demikian, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris 

harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam 

menjalankan jabatannya, notaris sebagai Pejabat Umum harus senantiasa 

menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam pasal 4 Undang-Undang 

Jabatan Notaris.  

 Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah 

independen, dalam artitidak memihak kepada pihak-pihaktersebut sehingga 

notaris menjadi jabatan kepercayaan. Selain jabatan kepercayaan, notaris juga 

berperan melayani kepentingan umum serta mengatur secara tertulis dan 

autentik hubungan-hubungan hukum antara pihak yang secara mufakat meminta 

jasa notaris, maka notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta 

tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya. 

 Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang 

cliamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat. Untuk itulah, seorang notaris 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya 

dengan selalu menjunjungtinggi etika hukum dan martabat, serta keluhuran 

jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris, maka akan 

berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan 



jabatannya, notaris harus mematuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan 

berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika 

profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting 

yang harus dimiliki oleh seorang notaris. 

 Pelaksanaan notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon 

notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masingmasing) 

sebagai notaris. Sumpah atau janji sebagai notaris mengandung makna yang 

sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas 

sebagai notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus 

dipahami, yaitu: 

1. notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah atau janji 

yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, artinya segala 

sesuatu yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan 

diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan. 

2. notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya 

negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas negara 

dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa 

akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada 

masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu menformulasikan 

kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris dan percaya bahwa notaris 

mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang 

diberikan di hadapan notaris. 

 Untuk dapat menjalankan tugas sebagai notaris, mereka yang diangkat 

menjadi notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 3 UU1N 

menyebutkan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah: (1) 

warga negara Indonesia; (2) bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; (3) 

berumur paling sedikit 27 tahun; (4) sehat jasmani dan rohani; (5) berijazah 

Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua Kenotariatan; (6) telah menjalani 

magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 

bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas 

rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua (S2) Kenotariatan; (7) 

tidak bertstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak 



sedang memangku jabatan lain, yang oleh undangundang dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan notaris. 

 Ketentuan seorang notaris haruslah warga negara Indonesia adalah salah 

satu kepantasan dan keharusan karena menjabat sebagai Pejabat Umum yang 

merupakan pegawai Pemerintah Indonesia akan lebih tepat apabila dijabat oleh 

warga negara Indonesia, supaya jiwa nasionalitas lebih kental. Hal ini jugs dapat 

ditinjau dari aspek bahwa notaris adalah Pejabat Umum yang menjalankan 

fungsi hukum perdata. Negara sebagai suatu badan hukum negara yang 

berdaulat tentunya dalam menjalankan fungsifungsi negara seharusnya tidak 

diberikan kepada yang bukan warga negara Indonesia. 

 Seorang notaris harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan 

tujuan bahwa seseorang yang mempunyai akhlak dan iman yang baik akan 

menjalankan profesi jabatannya dengan jujur dan itikad baik. Dalam 

menjalankan profesi jabatannya, diperlukan kematangan dalam berpikir dan 

bertindak, oleh karena itu batas umur untuk dapat diangkat sebagai notaris 

adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun. Latar belakang dipilihnya umur ini memang 

tidak diketahui secara pasti, namun pembentuk undang-undang meyakini bahwa 

pada umur tersebut seseorang sudah mempunyai ilmu dan pengalaman yang 

cukup untuk menjalankan profesi jabatan tersebut. Seorang notaris harus dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam pengertian tidak dalam kondisi fisik 

yang sakit-sakitan atau lemah, tidak dalam kondisi hilang ingatan, tidak dalam 

kondisi di bawah pengampuan, sehingga dalam menjalankan jabatannya is tidak 

terganggu. 

 Untuk dapat menjalankan jabatan sebagai notaris, seseorang harus 

memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Di camping itu pula, 

Notaris berkewajiban untuk mengetahui peraturan yang berlaku di negara kita, 

bahkan lebih jauh peraturan yang berlaku di negara lain (bersifat international). 

Notaris harus mengetahui hukum apa yang berlaku pada para pihak yang 

meminta bantuannya untuk membuat akta. Berdasarkan hal itulah, pemerintah 

menetapkan untuk bisa menjadi notaris, seorang Sarjana Hukum harus 

mengikuti program Spesialis Notaris atau Magister Hukum Kenotariatan. 

Adapun pengalaman di bidang kenotariatan selama 24 (dua puluh empat) bulan 



berturut-turut di kantor notaris sangatlah penting karena dapat menjadi dasar 

bagi notaris yang akan praktik. Seseorang yang menjabat sebagai notaris tidak 

diperbolehkan untuk mempunyai jabatan lain, seperti sebagai pegawai negeri,  

pejabat negara, advokat, atau jabatanjabatan lain yang oleh undang-undang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Selain syarat yang ditentukan 

dalam pasal 3 UUJN tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan calon 

notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan, yakni: (1) mendaftarkan diri 

sebagai anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI); (2) mengikuti dan 

lulus ujian Kode Etik Notaris; (3) mengikuti diklat-diklat khusus, antara lain 

seperti SABH, koperasi, pasar modal. 

 Setelah semua persyaratan dipenuhi untuk menjadi seorang notaris, maka 

sebelum notaris tersebut menjalankan jabatannya, notaris tersebut harus terlebih 

dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana diatur pasal 4 Undang-Undang 

nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa sebelum menjalankan 

jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di 

hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah yang diatur dalam pasal 4 

Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung 2 (dua) unsurjanji, yaitu: 

1.  Janji kepada Negara. 

 Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berjanji untuk patuh dan 

setia kepada negara republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar kehidupan 

berbangsa dan bernegara, serta Undang-Undang tentang jabatan notaris, 

yang merupakan dasar dari profesi jabatan notaris tersebut, serta peraturan 

perundang-undangan lainnya yang terkait dengan profesi jabatan notaris, 

seperti Peraturan Kode Etik Notaris. 

2.  Janji kepada Jabatan. 

a.  Bahwa akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, 

mandiri, dan tidak berpihak; 

b.  Bahwa akan menjaga sikap dan tingkah laku, menjalankan kewajiban 

sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung 

jawab; 

c  Bahwa akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh 



dalam pelaksanaan jabatan; 

d.  Bahwa untuk dapat diangkat sebagai notaris, tidak menjanjikan atau 

memberikan sesuatu pada pihak lain yang terkait. 

 Sumpah ini berguna untuk mengikat notarisdalam menjalankan profesi 

jabatannya sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan notaris dan Kode Etik 

Profesi Notaris sehingga apabila notaris melanggar sumpah jabatannya, mereka 

sudah paham akan konsekuensinya. Dengan demikian, apabila seorang notaris 

yang sudah diangkat tetapi belum disumpah, walaupun dia cakap sebagai 

notaris, namun notaris itu tetap belum berwenang untuk membuat akta autentik. 

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 6 Undang-Undang Jabatan Notaris 

bahwa apabila pengucapan sumpah/ janji tidak diberlakukan dalam jangka 

waktu yang sudah ditentukan, maka keputusan pengangkatan notaris tersebut 

dapat dibatalkan oleh Menteri. 

 Dengan demikian, semua perbuatan hukum yang ditulis dalam akta harus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerbitkan 

suatu akta autentik. Jika pembuatan akta tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, maka pihak yang bersangkutan, dalam hal ini, pihak yang menderita 

kerugian berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris dapat menuntut agar 

notaris tersebut membayar ganti rugi. 

 Setelah notaris yang bersangkutan disumpah dan telah memangku 

jabatan, maka dalam tempo 30 (tiga puluh) hari, notaris tersebut harus 

menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara mengangkatan 

sumpah jabatannya kepada Menteri Kehakiman, Organisasi Notaris, dan Majelis 

Pengawas, serta mengirimkan tanda tangan dan paraf mereka berikut teraan 

cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain 

yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, Organisasi Notaris, 

Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota 

di tempat notaris diangkat. 

 Dalam menjalani jabatannya, notaris sebagai pejabat umum harus 

mematuhi kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan oleh 

UUJN. Menurut pasal 16 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2014, dalam menjalankan 

jabatannya, notaris berkewajiban: 



1. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum, 

2. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 

f5agian dari Protokol Notaris, 

3. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, 

4. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta, 

5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, 

kecuali ada alasan untuk menolaknya, 

6. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

kererangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji 

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, 

7. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 

satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku, 

8. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga, 

9. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan, 

10. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar 

nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Wasiat pada Kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam 

waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, 

12. mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan, mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, 

jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, 

13. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 

2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan 

Akta Wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga pleb 



penghadap, saksi, dan notaris; 

14. menerima magang calon notaris. 

 Selanjutnya, pasal 17 UU nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa 

Notarrs dilarang: 

1. menjalankan jabatan di Iuar wilayah jabatannya, 

2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang sah, 

3. merangkap sebagai pegawai negeri, 

4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara, 

5. merangkap jabatan sebagai advokat, 

6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, 

7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat 

Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris, 

8. menjadi notaris pengganti, atau 

9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan notaris. 

 Di samping mengaturperihal kewajiban dan larangan bagi notaris, UUJN 

juga memuat aturan tentang pemberhentian notaris. Dalam menjalankan 

jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum dapat diberhentikan dengan 

cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan 

pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut pasal 8 ayat (1) UUJN, notaris 

dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: (1) 

meninggal dunia; (2) telah berumur 65 tahun (enam puluh lima) tahun; (3) 

permintaan sendiri; (4) tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk 

melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) 

tahun; (5) atau merangkap jabatan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 huruf g 

UUJN. Dalam pasal 8 ayat (2) UUJN, dinyatakan bahwa pemberhentian dengan 

hormat selain dengan alasan umur, harus pula melalui permohonan dari yang 

bersangkutan. Ketentuan pemberhentian dengan hormat seorang notaris dapat 



diperpanjang sampai umur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang 

bersangkutan. 

 Pasal 9 UU nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa notaris 

diberhentikan sementara dari jabatannya dapat disebabkan oleh: (1) dalam 

proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; (2) berada di bawah 

pengampuan; (3) melakukan perbuatan tercela; atau (4) melakukan pelanggaran 

terhadap kewajiban dan laranganjabatan serta kode etik notaris. Selanjutnya, 

pasal 12 UUJN menyebutkan bahwa notarisdapatdiberhentikan dengaR tidak 

hormat dari jabatannya disebabkan oleh: (1) dinyatakan pailit berdasarkan 

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) berada di 

bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; (3) 

melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan 

notaris; atau (4) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan 

notaris. 

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang notaris 

yang menyandang status sebagai pejabat umum tidak semudah yang 

dibayangkan, sebab harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup ketat 

dengan harapan notaris tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan kepada masyarakat. Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum 

bertugas membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum 

yang kuat dan sempurna sehingga keberadaannya sangat diperlukan oleh 

masyarakat. Dengan kedudukan yang disandangnya itu, maka sudah seharusnya 

kinerja notaris diawasi dan dipantau oleh lembaga semi independen agar tidak 

terjadi penyalahgunaan kewenangan. 

 Pengawasan, baik preventif maupun reprentif, diperlukan bagi 

pelaksanaan tugas notaris sebagai Pejabat Umum. Pengawasan notaris dimaksud 

diharapkan oleh pembentuk UUJN sebagai lembaga pembinaan agar para notaris 

dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Setelah berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penjatuhan sanksi terhadap notaris tidak lagi dilakukan oleh badan peradilan, 

melainkan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk 

Majelis Pengawas Notaris. Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 6 UUJN, 



Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 

Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang 

bersifat preventif dan kuratif, termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh 

Majelis Pengawas terhadap notaris. 

 Pengawasan terhadap notaris dapat dikatakan cukup berat mengingat 

jumlah notaris sudah sedemikian banyaknya. Untuk itu, Departemen Hukum dan 

HAM menambah struktur kerja, yaitu seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan 

Notaris di Subdit Notariat yang berwenang melakukan pengawasan langsung 

kasus per kasus atau menerima laporan pengawasan rutin dari Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan HAM di setiap provinsi. Dalam melaksanakan 

pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawasan yang terdiri dari Majelis 

Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Wilayah 

(Pasal 68 UUJN). Berdasarkan pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia RI nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang kenotarisan, 

Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 

Pembinaan dimaksud, meliputi penentuan formasi, pengangkatan, peringatan, 

penertiban, dan pemberhentian. 

 Dalam konteks ini, pasal 67 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa 

pengawasan kinerja notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UU nomor 

2 tahun 2014 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan itu, Menteri 

dibantu oleh Majelis Pengawas. Majelis Pengawas tersebut menurut pasal 67 

ayat (3) UU nomor 2 tahun 2014 berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas 

unsur: (1) pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; (2) organisasi notaris sebanyak 3 

(tiga) orang; dan (3) ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Menurut pasal 67 

ayat (4) UU nomor 2 tahun 2014, apabila dalam suatu daerah tidak terdapat 

unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh 

Menteri. Selanjutnya, pasal 67 ayat (5) UU nomor 2 tahun 2014 menyebutkan 

bahwa yang harus diawasi adalah perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan 

notaris. Pengawasan dimaksud menurut pasal 67 ayat (6) UUJN juga berlaku 



bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara 

Notaris.  

 Fungsi Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud UUJN adalah untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Berdasarkan UUJN, 

substansi pengawasan notaris tersebut juga tidak hanya meliputi pelaksanaan 

jabatan notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik Jabatan (bukan kode etik profesi), 

dan aturan hukum lainnya, tapi juga meliputi perilaku notaris (Pasal 67 ayat (5) 

UUJN). Perilaku notaris yang harus diawasi oleh Majelis Pengawas, antara lain 

“melakukan perbuatan tercela”, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat (Pasal 9 huruf (c) 

UUJN dan penjelasannya) dan “Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan 

martabat notaris”, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan 

berzinah (Pasal 12 huruf (c) UUJN dan penjelasannya). 

 Perbuatan-perbuatan tersebut jika terbukti dilakukan oleh seorang notaris 

dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan notaris tersebut dari jabatannya 

oleh Menteri berdasarkan laporan dari Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan 

Pusat). Majelis Pengawas dalam kedudukannya mempunyai kewenangan untuk 

membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan 

dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan 

kepada notaris yang bersangkutan. Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, 

dan penjatuhan sanksi, Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang 

telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu 

dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasaldari notaris 

sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan 

tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota 

Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan instansi. 

 Majelis Pengawas dimaksud terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, 

Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur 

secara rinci dalam pasal 68 s/d pasal 81 UUJN. Ma' sing-masing jenjang Majelis 

Pengawas ini memiliki kewenanganyangtelah ditentukan oleh UUJN. Berikut 

wewenang Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan UUJN: 

1.  Majelis Pengawas Daerah (MPD) 



 Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan 

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.39- PW.07.10. Tahun 2004. Pasal 70 UUJN menyatakan: 

 Majelis Pengawas Daerah, berwenang: 

a.  menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, 

b.  melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, 

c.  memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan, 

d.  menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang 

bersangkutan, 

e.  menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah 

terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau 

lebih, 

f.  menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara 

Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), 

g.  menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam 

undang-undang ini, dan 

h.  membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada 

Majelis Pengawas Wilayah. 

2.  Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

 Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 

2004. Pasal 73 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2014 menyatakan: 

 Majelis Pengawas Wilayah, berwenang: 

a.  menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 



atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis 

Pengawas Daerah, 

b.  memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

d.  memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, 

memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang 

menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor, 

e.  memberikan sanksi, baik peringatan Iisan maupun tulisan, 

f.  mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis 

Pengawas Pusat berupa: (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan 

sampai dengan 6 (enam) bulan; (2) pemberhentian dengan tidak hormat. 

Menurut pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final dan terhadap 

etiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e dan huruf f, dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN). 

3.  Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

 Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. 

Pasal 77 UUJN menyatakan: 

 Majelis Pengawas Pusat, berwenang: 

a.  menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, 

b.  memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, 

c.  menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, 

d.  mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak 

hormat kepada Menteri. 

 Selanjutnya, dalam pasal 66 UUJN, diatur mengenai wewenang MPD 

yang berkaitan dengan proses peradilan sebagai berikut: 

1.  untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 



dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: 

a.  mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada 

Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris; 

b.  memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 

penyimpanan Notaris.  

2.  pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan. 

 Menurut Adjie, ketentuan pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD 

yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi pasal 66 UUJN 

imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan, 

sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris sesuai dengan kewenangan 

notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku 

hanya dalam perkara pidana karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas 

penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang 

notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan karena hak setiap 

prang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta 

notaris. 

 Kendati demikian, ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut belakangan 

telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Iewat uji materiil yang diajukan 

oleh seorang direktur perusahaan, Kant Kamal. Pasal yang mengatur persetujuan 

MPD dalam hal pemeriksaan proses hukum itu dinilai merugikan pemohon 

lantaran kasus yang dilaporkan melibatkan notaris pernah di-SP3, meski Polda 

Metro Jaya telah memeriksa saksi-saksi terkait pembuatan akta autentik. 

Alasannya, tak mendapat persetujuan MPD. Hal ini dianggap menghalangi 

proses penyidikan sehingga pemohon tidak mendapatkan keadilan. 

 Majelis MK memutuskan mengabulkan permohonan uji materi pasal 66 

ayat (1) UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang diajukan Kant 

Kamal tersebut. Dalam putusannya, MK membatalkan frasa “dengan persetujuan 

Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji dan menyatakan bahwa frasa 

tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Dengan demikian, pemeriksaan proses hukum yang melibatkan 



pejabat notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). 

Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peradilan guna mengambil dokumen 

dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam 

pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak 

perlu meminta persetujuan MPD. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan 

dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin UUD 1945. Menurut 

Mahkamah Konstitusi, perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan 

sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris, yakni sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan 

notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua 

tahapan, harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin pasal 27 

ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 

 Putusan MK Nomor: 49/PUU—X/2012 yang meniadakan atau 

mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum 

dalam pasal 66 ayat (1) UUJN itu sempat menggoncang dunia kenotariatan di 

Indonesia karena putusan tersebut dianggap telah menghilangkan perlindungan 

hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Perkembangan terbaru 

ini penting untuk dikaji secara khusus karena berkaitan dengan perlidungan 

hukum notaris sebagai pejabat publik. Namun demikian, terkait wacana ini, 

penulis akan menguraikannya dalam pembahasan bab berikutnya. 

 

C. Kedudukan Notaris sebagai Profesi 

 Istilah “profesi” berasal dari kata “profiteri” (bahasa Latin) yang berarti 

ikrar di muka umum. Dari kata itu, terbentuklah kata “professio” (bahasa 

Inggrisnya: “profession”), yang berarti suatu kegiatan kerja yang dikerjakan 

atas dasar suatu ikrar pengabdian. Kamus llmiah Populer Kontemporer oleh 

Alex MA menyatakan bahwa profesi adalah riwayat pekerjaan, pekerjaan 

(tetap); pencaharian, pekerjaan sebagai sumber penghidupan; jabatan, 

kepercayaan agama; pernyataan; keterangan.”. Kamus Populer menyebutkan 

bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata 

pencaharian tetap”. Usman mengartikan profesi sebagai suatu moral community 

(masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kansil 



mengartikan profesi sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok 

untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan keahlian khusus.  

 Menurut Parsons, profesi menempati posisi penting dalam struktur 

masyarakat modern. Berdasarkan studi komparatif terhadap strukturstruktur 

masyarakat dari sejumlah peradaban yang terpenting, Parsons menyatakan, “the 

professions occupy a position of importance in our society which is, in any 

comparable degree of development, unique in history”.3o Banyak dari aspek-

aspek terpenting dari tatanan masyarakat modern sebagian besar sangat 

bergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik. Profesi-profesi 

dalam sistem sosial pekerjaan (occupation) pada masyarakat modern menempati 

kedudukan yang sangat strategis sehingga Parsons berpendapat, “it is difficult to 

imagine how it could get along without basic structural changes if they were 

seriously impaired.”. 

 Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab I, Parsons mengemukakan 

ciri-ciri khusus profesi sebagai suatu sistem okupasional, yakni: pertama, 

“disinterestedness” atau tidak berorientasi pada pamrih. Kedua, “rasionalitas”, 

merujuk pada suatu sistem okupasional yang perwujudannya dilaksanakan 

dengan menerapkan ilmu tertentu. Artinya, seorang profesional bertumpu pada 

pertimbangan ilmiah dalam melaksanakan fungsinya. Ketiga, “spesifisitas 

fungsional”, merujuk pada otoritas profesional yang bertumpu pada “kompetensi 

teknikal” yang spesifik dalam suatu profesi. Keempat, “universalisme” sebagai 

lawan dari “partikularisme” atau “subjektivisme”. Yang dimaksud dengan 

universalisme di sini adalah bahwa landasan pertimbangan profesional dalam 

pengambilan keputusan didasarkan pada “apa yang menjadi masalahnya” dan 

tidak pada “siapanya” atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya. 

 Pandangan fungsionalistik Parsons tentang profesi itu kemudian 

dielaborasi secara ringkas oleh Dietrich Rueschemeyer dalam bukunya, Lawyers 

and Doctors: A Comparison of Two Professions. Menurut Rueschemeyer, 

profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan 

sistematis (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai 

utama dari masyarakat. Kompetensi berkeilmuan berkualitas tinggi yang 

dimiliki para pengemban profesi itu menciptakan masalah khusus tentang 



pengawasan masyarakat terhadap mereka: awam tidak mampu menilai karya 

profesional dan dalam banyak hat, bahkan mereka tidak dapat menetapkan 

sendiri sasaran konkret bagi karya profesional yang diperlukannya. Ini berarti 

bahwa pengawasan formal oleh birokrasi pemerintahan dan pengawasan 

informal oleh konsumen terhadap karya profesional, praktis tidak berarti banyak. 

 Di lain pihak, dirasakan bahwa adanya pengawasan terhadap karya 

profesional itu sangat diperlukan mengingat nilai-nilai dan kepentingan-

kepentingan yang dipertaruhkan berkenaan dengan pengembanan karya 

profesional. Dilema ini dipecahkan dengan memberikan tekanan kuat pada 

pengendalian diri secara individual pada pihak pengemban profesi, yang 

dilandaskan pada suatu proses sosialisasi yang panjang yang didesain untuk 

membangun kompetensi teknikal yang diperlukan dan untuk menegakkan 

komitmen yang kuat pada nilai-nilai dan norma-norma yang menjiwai tugas para 

pengemban profesi. Nilai-nilai dan norma-norma itu kemudian 

diinstitusionalisasikan dalam struktur dan kultur dari profesi yang bersangkutan. 

Dengan demikian, pengendalian diri secara individual itu diperkuat dengan 

pengawasan formal dan informal oleh komunitas sejawat. Sebagai imbalan atas 

kesediaan untuk mematuhi “orientasi kolektivitas” yang dikendalikan sendiri itu, 

masyarakat memberikan privilese dan keuntungan seperti pendapatan (honor) 

yang tinggi dan prestise, dan melindungi otonomi profesi terhadap pengawasan 

dan campur tangan awam. 

 Menurut Koehn, kegiatan profesional dibuat bukan untuk memperoleh 

imbalan, melainkan lebih untuk tujuan tertentu atau untuk kebaikan praktik yang 

bersangkutan. Senada dengan Koehn, Widyadharma berpendapat bahwa 

kedudukan seorang yang profesionalis dalam suatu profesi pada hakikatnya 

merupakan suatu kedudukan yang terhormat. Karena itu, pada setiap profesi 

melihat suatu kewajiban agar ilmu yang dipahami dijalankan dengan ketulusan 

hatinya, itikad baik, serta kejujuran bagi kehidupan manusia. Karena itu, etika 

yang dimiliki setiap profesi juga merupakan tonggak dan ukuran bagi setiap 

professionalis agar selalu bersikap dan bekerja secara etis, dengan mematuhi 

kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah dan kode etiknya.  

 Usman membedakan profesi menjadi 2 (dua) jenis: (1) profesi pada 



umumnya; dan (2) profesi Iuhur atau profesi mulia (officium noble). Usman 

menegaskan, sekalipun profesi adalah jenis pekerjaan, namun pengertian profesi 

lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Pengertian kedua 

profesi tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Usman sebagai berikut: 

Profesi pada umumnya adalah pekerjaan yang dilakukansebagaikegiatan 

pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu 

keahlian yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah 

yangmembedakanantarapengertianprofesidenganpekerjaanwalaupun 

bukan menjadi garis pemisah yang tajam antara keduanya. Profesi luhur 

adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada 

manusia atau masyarakat. Orang yang melaksanakan profesi Iuhur 

sekalipun mendapatkan nafkah (imbalan) dari pekerjaannya, namun itu 

bukaniah motivasi utamanya. Yang menjadi motivasi utamanya adalah 

kesediaan dan keinginan untuk melayani, dan membantu sesama umat 

manusia berdasarkan keahliannya.” 

 Merujuk pada pemikiran di atas, profesi notaris dapat dikategorikan 

sebagai profesi luhur, karena notaris melakukan aktivitas kerja yang didasari 

dengan itikad mulia yang diikrarkannya di muka umum (Pasal 4, 5, dan 6 

UUJN). Lafal sumpah tersebut diikrarkan bahwa kegiatan kerja mereka itu 

adalah demi kebajikan (kemaslahatan dan kesejahteraan manusia) dan i bukan 

untuk mencari kekayaan. Dengan demikian, yang menjadi motivasi utamanya 

adalah melayani dan membantu masyarakat. Selain patuh dan setia kepada 

Negara Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, undang-undang, dan 

peraturan perundang-undangan Iainnya, notaris selaku profesi hukum juga taat 

serta menjalankan nilai-nilai kode etik profesinya karena kode etik adalah 

koridor penyelamat profesi yang Iuhur dan bermartabat. Profesi notaris 

diharapkan dapat berperan dalam menegakkan, melindungi, dan memenuhi hak 

asasi manusia di Indonesia, serta mampu mempertahankan dan menegakkan 

nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagai instrumen kesejahteraan dan 

kebahagiaan manusia. 

 Pada masa ini proses penegakan hukum, baik hukum pidana, hukum 

perdata, maupun hukum administrasi, seringkali berhubungan erat dan didukung 



oleh nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang terkandung dalam etika profesi. Etika 

profesi tersebut dalam fungsinya yang internal dapat mengatur hubungan 

antarsejawat. Fungsi etika profesi, dalam hal ini, dapat merupakan mekanisme 

organisasi untuk mengontrol perbuatan anggota, mengoreksi apabila perbuatan 

anggota dipandang kurang etis dan dapat merupakan sarana penyelaras 

hubungan antarsejawat. 

 Setiap profesi harus dijalankan sesuai dengan dua tuntutan etis, yaitu di 

satu pihak harus dijalankan secara bertanggung jawab, dalam arti pekerjaan dan 

hasilnya harus bermutu dan akibat terhadap manusiamanusia lain selalu perlu 

dipertimbangkan untuk tidak boleh merugikan orang lain. Dan di lain pihak, 

tujuan profesi tidak pernah boleh diusahakan apabila atau sejauh pelaksanannya 

melanggar hak pihak lain. 

 Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai 

makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tapi juga 

menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai 

merupakan bagian yang penting dalam kehidupan karena dengan nilai, manusia 

mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, 

selanjutnya nilai dan norma berkaitan dengan moral dan etika. Etika dan moral 

senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya 

membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat 

dipaksakan. Oleh karena itu, organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan 

sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi setiap profesional senantiasa 

menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankanjabatannya. Suatu 

profesi umumnya mempunyai kode etik profesi guna mengawasi anggotanya 

dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia dalam 

melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam 

lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum dan hukum juga bukan etika 

walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan 

karena jiwa raga yang dimiliki/ dipunyai oleh manusia di dalam hidup, 

kehidupan, dan penghidupan dalam suatu kelompok masyarakat perlu ada 

keserasian. 

 Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia 



senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan 

pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi 

sehingga is dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya 

semata, tapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas 

jabatan yang disandangnya. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan 

kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban 

moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, 

organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika 

atau kode etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi kode 

etik profesi dalam menjalankan jabatannya. 

 Etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral pada pelaksanaan suatu 

profesi sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktik-praktik 

yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hakhak istimewa yang 

melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk 

menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samarsamar dan merupakan 

penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang dikonkretkan 

lagi dalam kode etik. 

 Kode etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau 

kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam 

menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan 

mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Adanya kode etik bertujuan agar 

suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi 

pada keterampilan intelektual, serta beragumentasi secara rasional dan kritis, 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. 

 Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin 

pelaksanaan jabatan notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan 

masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai 

pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sangat tepat karena dalam 

menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undangundang, tetapi juga 

berfungsi sebagai pengabdi hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. 



Dengan adanya kode etik, kepentingan masyarakat akan terjamin sehingga 

memperkuat kepercayaan masyarakat.  

 Pengembangan profesi termasuk profesi hukum sebenarnya tergantung 

dari pribadi yang bersangkutan karena mereka secara pribadi mempunyai 

tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya dan harus secara mandiri 

mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan 

dalam bidang hokum. Untuk itu, tentunya memerlukan keahlian yang 

berkeilmuan serta dapat dipercaya. 

 Adanya hubungan antara Kode Etikdan UUJN memberikan artiterhadap 

profesi notaris itu sendiri. UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar 

notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum, selain 

harus tunduk kepada UUJN, juga harus taat kepada kode etik profesi serta 

bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi, 

maupun negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang 

mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya, selain dapat dikenai sanksi 

moril, ditegur, atau dipecat dari jabatannya sebagai notaris. 

 Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan 

etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi notaris 

sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi, 

melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan notaris yang berorientasi pada 

legalisasi sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta 

benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris 

tersebut. 

 Seorang notaris harus menunaikan kewajibannya dengan sungguh-

sungguh dan keinsafan akan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. 

Pengetahuan yang dimiliki harus dipelihara dan dipupuk serta diamalkan dengan 

tulus, ikhlas, dan jujur. Tutur kata, tingkah laku, termasuk kerapian berpakaian 

dan berbagai sifat lain terpuji diimbangkan dengan martabat jabatan notaris. 

Kelakuan notaris dapat mempengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh 

citra notaris. Kemudian dalam menetapkan satu kantor di tempat kedudukan 

notaris dandalam melaksanakan praktik notaris, sedapat-dapatnya di kantor 

notaris, kecuali untuk pembuatan akta-akta tertentu. Seorang Notaris tidak 



melakukan usaha untuk menarik perhatian umum dengan maksud supaya 

praktiknya Iebih terkenal. Notaris tidak pula menjelek-jelekkan rekan seprofesi. 

Notaris tidak mempergunakan gelar kesarjanaan yang tidak diperoleh secara sah 

menurut undang-undang. 

 Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan mengemban sebagian 

tugas negara, Notaris harus dapat menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai 

dengan hukum agamanya dan hokum, serta peraturan yang berlaku. Oleh karena 

itu, jika notaris berbuat melanggar hukum, sanksinya tidak hanya berupa sanksi 

hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual 

menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan 

untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala 

cara untuk mencapai profesinya. 

 Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya notaris melakukan 

pelanggaran hukum, maka notaris akan dihadapkan dengan ketentuan hukum 

perdata, hukum pidana, UUJN, serta peraturan hukum materiil lainnya. Untuk 

pelanggaran pidana, notaris dihadapkan dengan proses penyidikan, penuntutan, 

sampai dengan pembuktian di Pengadilan. Demikian juga untuk melakukan 

pelanggaran perdata dan UUJN, notaris dihadapkan kepada gugatan dengan 

ganti rugi dan bisa juga dijatuhi sanksi administrasi oleh Majelis Pengawas. 

 Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia 

senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan 

pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi 

sehingga is dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya 

semata, tapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas 

jabatan yang disandangnya. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat 

akan suatu profesi dapat diperkuat karena setiap klien mempunyai kepastian 

bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai 

sarana kontrol sosial. 

 Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang 

diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang 

notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan 



kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat, serta 

keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris, 

maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam 

menjalankan jabatannya, notaris harus mematuhi seluruh kaidah moral yang 

telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab 

dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan 

penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.  

 Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus 

yang'menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk 

melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara 

tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara 

mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut 

sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) 

memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun 

diri sendiri; (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; (4) tidak semata-mata 

berdasarkan pertimbangan uang. 

 Menurut Muhammad, seorang notaris perlu memperhatikan “perilaku 

jabatan” yang menunjukkan tingkat profesionalitas seseorang pada 

pekerjaannya. Perilaku yang idealnya harus dimiliki juga oleh seorang notaris 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai 

integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral 

harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh 

imbalan jasayangtinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral 

yang baik harus dihindarkan. 

2. Seorang notaris harus jujur, tidak raja pada kliennya, juga pada dirinya 

sendiri. la juga harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak 

memberi janji-janji sekadar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si 

klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran 

tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang notaris.  

3. Seorang notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. la harus 

menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh is 



dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. 

Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang notaris 

ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya 

sebagai notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat 

kedudukannya, tetapi tempat tinggainya di lain tempat. Seorang notaris juga 

dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila 

ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan 

daya autentiknya. 

4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas 

untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, is 

tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris 

yang pancasilais harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang 

hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang. Dan tidak semata-mata hanya 

menciptakan suatu alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi 

mengabaikan rasa keadilan. 

5. Keadilan yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi. 

Sebagaimana diketahui bahwa notaris sebagai pejabat umum menghasilkan 

produk berupa akta autentik yang digunakan pada hukum pembuktian 

sehingga merupakan hal yang wajar bahwa seseorang diangkat sebagai 

notaris bukan untuk kepentingannya sendiri, namun juga untuk kepentingan 

masyarakat yang dilayaninya. Untuk dapat menjalankan tugas, kewajiban, 

tanggung jawab, dan kewenangannya, maka notaris harus dapat 

meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, pengetahuan, 

pemahaman, dan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang hukum dan kode etik. Pengangkatan sebagai notaris haruslah 

minimal mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan 

kenotariatan, mempunyai pengalaman magang di kantor Notaris, 

mengetahui kewajiban dan menjunjung tinggi hak orang lain dilandasi 

dengan niat dan etika terpuji. 

 Menurut Wignjosoebroto, profesionalime kerja seorang notaris 

mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu:  

1. bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan 



yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akan kerja 

itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materil untuk para 

pelakunya, melainkan tegaknya kehormataan diri, 

2. bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu 

tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan 

yang berlangsung bertahun-tahun secara ekslusif dan berat; serta 

3. bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja 

pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri 

pada kontrol sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang 

dikembangkan dan disepakati bersama di dalam organisasi tersebut, yang 

pelanggarannya akan konsekuensi dibawanya si pelanggar ke hadapan 

Dewan Kehormatan. 

 Dengan demikian, notaris dalam menjalankan jabatannya selain harus 

mengacu pada UUJN, juga harus mengacu kepada etika profesi. Etika profesi 

adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam 

mengemban profesinya. Etika profesi bebeda-beda menurut bidang keahliannya 

yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam 

suatu kode etik. Kode dimaksud adalah segala sesuatu yang tertulis dan 

disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga 

kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat 

profesi tertentu dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi merupakan 

produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis 

atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok 

profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil 

pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang 

hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. 

Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi 

tesebut ke dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut hasil Kongres 

Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28 Januari 2005 yang 

diadakan di Bandung, diatur dalam pasal 1 angka (2) sebagai berikut:  

“Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 



perkumpulan lkatan Notaris Indonesia (INI) yang selanjutnya akan 

disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan 

dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta 

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua 

orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di 

dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan 

Notaris Pengganti Khusus.” 

 Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang notaris harus berpegang 

teguh pada Kode Etik Notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman 

moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar 

kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi 

itu sendiri dan -mengikat mereka dalam mempraktikannya. Dengan demikian, 

Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan 

notaris, baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh 

pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, 

khususnya dalam bidang pembuatan akta. 

 Dalam konteks ini, Kode Etik Notaris telah merumuskan unsurunsur 

perilaku profesional yang harus dimiliki notaris dalam menjalankan profesinya, 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris sebagai 

berikut: 

1. perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh 

pengetahuan dan pengalaman tinggi, 

2. harus mempunyai integritas sosial, dalam arti segala pertimbangan moral 

harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang 

bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan 

melakukannya, is akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, 

3. harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada 

dirinya sendiri,  

4. keahlian tenaga professional notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya 

mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia 

tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang,  



5.  notaris harus memegang teguh Kode Etik Notaris. Memegang teguh kode 

etik profesi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas profesi 

dengan baik, karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala 

perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. 

 Oleh karena itu, di samping kewajiban dan larangan sebagaimana 

ditentukan UUJN yang telah disinggung sebelumnya, notaris sebagai anggota 

organisasi profesi juga memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam 

Kode Etik Notaris dan memiliki sanksi atas pelanggaran yang dilakukan 

terhadapnya. Kewajiban notaris diatur dalam pasal 3 Kode Etik Notaris, yaitu: 

 Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris 

wajib: 

1. memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, 

2. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, 

3. menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, 

4. bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, 

5. meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada 

ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, 

6. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan n ega ra, 

7. memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk 

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium, 

8. menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut 

merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam 

melaksanakan tugas jabatan sehari-hari, 

9. mernasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya 

dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm 

x 80 cm, yang memuat: 

a.  nama lengkap dan gelar yang sah, 

b.  tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir 

sebagai notaris,  

c.  tempat kedudukan,  

d.   alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih 



dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas 

dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantortersebut tidak 

dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. 

10. hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan 

setiap dan seluruh keputusan perkumpulan, 

11. membayar uang iuran perkumpulan secara tertib, 

12. membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang 

meninggal dunia, 

13. melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium 

ditetapkan perkumpulan, 

14. menjalankan jabatan notaris, terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan 

penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan 

yang sah, 

15. menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan 

tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta sating memperlakukan rekan 

sejawat secara baik, sating menghormati, saling menghargai, sating 

membantu, serta selalu berusaha menjatin komunikasi dan tali silaturahim, 

16. memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan 

status ekonomi dan/atau status sosialnya, 

17. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai 

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, namun tidak terbatas pada 

ketentuan yang tercantum dalam: 

a.  UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

b.  UU Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, 

c.  Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, 

d.  Isi Sumpah Jabatan Notaris, 

e.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris 

Indonesia. 

 Selain kewajiban notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, ada hal 



lain mengenai beberapa larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya 

yang disebutkan dalam pasal 4, yaitu notaris dan orang lain yang memangku dan 

menjalankan jabatan notaris dilarang: 

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

perwakilan, 

2.  memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor 

Notaris” di luar lingkungan kantor, 

3.  melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara 

bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan 

sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: 

a.  iklan, 

b.  ucapan selamat, 

c.  ucapan belasungkawa, 

d.  ucapan terima kasih, 

e.  kegiatan pemasaran, 

f.  kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun 

olahraga. 

4.  bekerjasama dengan biro jasa /orang/ badan hukum yang pada hakikatnya 

bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien,   

5.  menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan 

oleh pihak lain, 

6.  mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, 

7.  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, 

8.  melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen- 

dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis 

dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya, 

9.  melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang 

menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama 

rekan notaris, 

10.  menetppkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang 



lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan, 

11.  mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan 

kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang 

bersangkutan, 

12. menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat 

olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu 

akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat 

kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka 

notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang 

bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat 

menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak 

diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat 

tersebut, 

13. membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif untuk 

rnelayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup 

kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi, 

14. menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 

15. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai 

pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, namun tidak terbatas pada 

pelanggaran-pelanggaran terhadap: 

a. ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang jabatan notaris dan UU nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004, 

b. penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 

c. isi sumpah jabatan notaris, 

d. hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 

Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan 

oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh 

anggota. 

 Keseluruhan Kode Etik Notaris di atas dirumuskan dan ditegakkan oleh 

sebuah organisasi notaris. Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 5 UUJN, 



organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk 

perkumpulan yang berbadan hukum. Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU nomor 2 

tahun 2014 tentang organisasi notaris menyatakan bahwa: (1) notaris berhimpun 

dalam satu wadah organisasi notaris; (2) wadah organisasi notaris sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia; (3) organisasi notaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi 

notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas profesi notaris; (4) ketentuan mengenai tujuan, tugas, 

wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya, pasal 83 UUJN menyebutkan 

bahwa: (1) organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris; 

(2) organisasi notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan 

kepada Menteri dan Majelis Pengawas. 

 Organisasi notaris yang ada di Indonesia hingga saat ini adalah Ikatan 

Notaris Indonesia (INI). Organisasi ini adalah satu-satunya wadah bagi notaris 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, 

seluruh notaris yang berpraktik di Indonesia harus bergabung ke dalam INI. 

Organisasi INI merupakan kelanjutan dan De Nederlandsch-Intiische Notarieele 

Vereeniging, yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908. Istilah 

Belanda tersebut kemudian diganti atau diubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia 

(INI) yang hingga sekarang merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi 

notaris di Indonesia. Keberadaan organisasi INI disahkan oleh pemerintah 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI pada tanggal 23 Januari 1995 

Nomor C2-1011. HT.01.06 Tabun 1995. Oleh karena itu, organisasi notaris 

sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 5, pasal 82 UU nomor 2 tahun 2014 dan 

pasal 83 UUJN adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). 

 

D. Kewenangan Notaris 

 Wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang 

diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang mengaturjabatan yang bersangkutan. Dengan 

demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas 



sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat 

yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber 

asalnya. Dalam Hukum Administrasi, wewenang bisa diperoleh secara atribusi, 

delegasi atau mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang 

yang baru kepada suatujabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-

undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan 

pemindahan/ pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan 

perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara mandat bukan 

pengalihan atau pemindahan wewenang, tetapi wewenang yang diberikan karena 

yang berkompeten berhalangan. Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh 

wewenang secara atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan (UUJN). Jadi, wewenang yang diperoleh 

notaris bukan berasal dari lembaga, misalnya Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

 Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum 

merupakan suatu jabatan terhormat karena kewenangan yang dimilikinya 

diberikan oleh negara secara atributif meialui undang-undang kepada seseorang 

yang dipercayainya. Tetapi, yang mengangkatnya adalah Menteri, berdasarkan 

pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan diangkatnya seorang Notaris 

oleh Menteri, maka seorang notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, 

tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan di sini 

adalah supaya profesi notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan 

jabatannya sehingga dapat bertindak netral dan independen. 

 Menurut Andasasmita, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi 2 

(dua) kelompok utama, yaitu: 

1. notariat functionnel, dalam mana wewenang-wewenang Pemerintah 

didelegasikan (gedelegeerd) dan demikian diduga mempunyai kebenaran 

isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan 

eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/ bentuk notariat seperti 

ini, terdapat pemisahan yang keras antara “wettelijke” dan “niet 

wettelijke”; “werkzaamheden” yaitu pekerjaanpekerjaan yang berdasarkan 

undang-undang/hukum dan yang tidak/ bukan dalam notaris, 



2. notariat profesional. Dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur 

tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-

akibat hukum tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula 

kekuatan eksekutorialnya. 

 Terkait dengan kewenangan notaris, UUJN telah menggariskan beberapa 

kewenangan notaris. Kewenangan tersebut ditentukan dalam pasal 15 ayat (1), 

(2) dan (3) UU nomor 2 tahun 2014 sebagai berikut:   

1.  notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik, 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, 

2.  Notaris berwenang pula: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus, 

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan, 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan a kta, 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 

g. membuat akta risalah lelang. 

3.  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 Dengan demikian, meskipun tugas utama notaris adalah membuat akta 

autentik, namun sehari-harinya notaris juga melaksanakan tugas lain, antara lain 



bertindak selaku penasihat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum 

perdata, mendaftarkan akta-akta/surat di bawah tangan (stukken), melakukan 

“waarmeking”, melegalisir tanda tangan, membuat dan mensahkan 

(waarmerken) salinan/turunan berbagai dokumen, mengusahakan disahkannya 

badan-badan, seperti perseroan terbatas dan perkumpulan agar memperoleh 

persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman, 

membuat keterangan hak waris (di bawah tangan) dan pekerjaan-pekerjaan lain 

yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti urusan bea 

materai dan sebagainya.  

 Berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 2 tahun 2014 di 

atas, maka kewenangan notaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1.  Kewenangan Umum Notaris 

 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah 

satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut 

sebagai Kewenangan Umum Notaris, dengan batasan sepanjang: 

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

undang, 

b. menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang 

bersangkutan, 

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

akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. 

  Menurut pasal 15 ayat (1), wewenang notaris adalah membuat akta, 

bukan membuat surat seperti surat pada umumnya atau membuat suratlain. 

Dalam konteks ini, ada beberapa akta autentik yang merupakan kewenangan 

notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu: 

a. akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata), 

b. akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 

1227 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 

c. akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi 



(Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 

d. akta protes wesel dan cek, 

e. surat kuasa membebankan hak tanggungan, 

f. membuat akta risalah lelang. 

2.  Kewenangan Khusus Notaris 

 Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu, seperti: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

c. buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan 

berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan, 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan a kta, 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (kewenangan notaris 

untuk membuat akta pertanahan selama dan sepanjang bukan membuat 

akta pertanahan yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah), 

g. membuat akta risalah lelang. 

Kewenangan notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk in original, 

yaitu akta: 

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pension, 

b. penawaran pembayaran tunai, 

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, 

d. akta kuasa, 

e. keterangan kepemilikan, 

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya, seperti yang tersebut 

dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, yaitu berwenang 

untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat 

dalam minuta akta yang telah ditandatangani dengan cara membuat Berita 



Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut 

notaris wajib menyampaikan kepada para pihak. 

3.  Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian 

 Pasal 15 ayat (3) UU nomor 2 tahun 2014, seorang notaris mempunyai 

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan di 

luar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan 

tindakan di luar wewenang, maka akta notaris tersebut tidak mengikat 

secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang merasa 

dirugikan oleh tindakan notaris tersebut dapat digugat secara perdata ke 

Pengadilan Negeri. Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian 

merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  

 Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan 

notaris di atas, beberapa hal yang membatasi kewenangan yang dimiliki oleh 

seorang notaris, yaitu: 

1. notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya 

itu. Tidak setiap pejabat dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang 

pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang 

ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan perundang-undangan, 

2. notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat, notaris tidak berwenang membuat akta 

untuk kepentingan setiap orang. Misalnya, dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Jabatan Notaris menentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat 

akta yang di dalamnya, notaris, istri/suaminya, keluarga sedarah, atau 

keluarga semenda dari notaris itu, dalam garis lurus tanpa pembatasan 

derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, baik secara 

pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindarkan kepemihakan dan penyalahgunaan jabatan, 

3. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta dibuat. 

Bagi setiap notaris, ditentukan wilayah hukumnya atau daerah jabatannya 

dan hanya dalam wilayah/daerah tertentu, notaris berwenang untuk 



membuat akta, 

4. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris tersebut masih 

menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh 

membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil 

sumpah. Apabila keempat poin tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang 

dibuat tidak autentik dan hanya punya kekuatan pembuktian seperti akta di 

bawah tangan. 

 Terkait dengan wilayah hukum atau daerah jabatan notaris sebagaimana 

disinggung di atas, pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN menyebutkan: “(1) notaris 

mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; (2) notaris 

mempunyai wilayah jabatan, meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat 

kedudukannya.” 

 Menurut pasal 18 ayat (1), notaris mempunyai tempat kedudukan di 

daerah kebupaten atau kota. Kedudukan notaris di daerah kota atau kabupaten 

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Bahwa pada tempat 

kedudukan notaris berarti notaris berkantor di daerah kota atau kabupaten sesuai 

pasal 19 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2014. Menurut pasal 18 ayat (2), notaris 

mempunyai wilayah jabatan, meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat 

kedudukannya. Pengertian tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatan notaris 

adalah notaris mempunyai wilayah kerja satu provinsi dari tempat 

kedudukannya, artinya notaris dapat saja membuat akta di luar tempat 

kedudukannya sepanjang masih berada pada provinsi yang sama. 

 Pada hakikatnya kewenangan notaristerbatas padawilayahjabatannya, 

yang meliputi seluruh wilayah provinsi (daerah tingkat I) dalam daerah mana 

tempat kedudukannya terletak, sedangkan daerah jabatan notaris adalah seluruh 

daerah Kabupaten dan Kotamadya. Dalam hal ini, dapat kita ambil contoh, 

misalkan seorang notaris berkedudukan di Kotamadya Bekasi, membuat suatu 

akta di daerah Medan, maka otomatis akta tersebut bukan merupakan akta 

autentik karena kewenangan notaris tersebut bukan di Provinsi Jawa Barat, 



tetapi di Provinsi Sumatera utara. Jika hal ini terjadi, maka akta tersebut bukan 

merupakan akta autentik, namun akta itu masih mempunyai kekuatan sebagai 

akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang tercantum 

dalam akta dan mengakui tanda tangan mereka. Dengan demikian, pada 

prinsipnya notaris tidak berwenang untuk membuat akta di luar wilayah 

kerjanya karena dikhawatirkan penggunaan akta tersebut bersifat merugikan 

para pihak yang berkepentingan dan pihak lain yang nantinya akan melakukan 

perbuatan hukum tertentu terhadap akta tersebut. 

 

E. Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti 

1. Pengertian Akta 

 Menurut Subekti &Tjitrosudibio, kata “akta” berasal dari bahasa Latin 

“acta”, bentukjamak dari kata “actum”, yang berarti perbuatan-perbuatan. 

Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat perkataan akta yang maksudnya 

sama sekali bukanlah “surat”, melainkan perbuatan. Hal ini misalnya dapat 

dijumpai pada pasal 108 KUHPerdata sebagai berikut: 

“Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah 

berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan 

barang sesuatu, atau memindahtangankannya, atau memperolehnya, baik 

dengan cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam 

“akta” atau dengan izin tertulis dari suaminya.” 

 Jika diperhatikan secara saksama, penggunaan kata “akta” dalam 

ketentuan undang-undang tersebut di atas tidak tepat kalau diartikan surat yang 

diperuntukkan sebagai alat bukti. Menurut Subekti, kata akta dalam pasal 108 

KUHPerdata tersebut di atas bukan berarti surat, melainkan harus diartikan 

dengan perbuatan hukum, yang berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa 

Perancis berarti perbuatan. Demikian pula dalam Pasal 109 KUHPerdata (Pasal 

1115 BW) dan Pasal 1415 KUHPerdata (Pasal 1451 BW), kata akta dalam 

pasal-pasal ini bukan berarti surat, melainkan perbuatan hukum. 

 Akta juga dapat diartikan sebagai surat yang sengaja dibuat untuk 

dipakai sebagai alat bukti. Menurut Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi 

tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu 

hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 



Menurut A. Pitlo, sebagaimana dikutip M. Isa Arif, akta adalah surat-surat yang 

ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan 

oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. 

 Menurut Abdurrachman, suatu akta ialah “suatu surat yang memang 

dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu 

peristiwa “Menurut Subekti, yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan 

yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu 

peristiwa dan ditandatangani” Sedangkan Tresna, menyatakan bahwa akta 

adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang 

kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatu 

perjanjian. Dengan kata lain, akta adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan 

sesuatu perbuatan hukum. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta 

adalah: (a) perbuatan (handeling)/perbuatan hukum (rechtshandeling); dan (b) 

suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan 

hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, jelas bahwa tidak semua surat 

dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-

syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta, antara lain: 

a. Surat itu harus ditandatangani. Keharusan ditandatangani sesuatu surat 

untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPerdata yang 

berbunyi: “Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya 

pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak 

dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai 

kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para 

pihak.” Dari pasal tersebut, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut 

akta, harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh yang 

membuatnya, maka surat itu adalah surat bukan akta. Dengan demikian, 

jelas bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani kendatipun 

diperuntukkan untuk pembuktian, seperti karcis kereta api, recu, dan lain-

lain, tidak dapat disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatangani surat 



untuk dapat disebut akta adalah untuk memberi ciri atau untuk 

mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang 

mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan 

orang lain. 

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau 

perikatan. Sesuai dengan peruntukkan sesuatu akta sebagai alat pembuktian 

demi kepentingan siapa surat itu dibuat, maka jelas bahwa surat itu harus 

berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. 

Peristiwa hukum yang dapat disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan 

sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi 

dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika suatu peristiwa hukum yang disebut 

dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat 

itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi 

dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab 

tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti. 

c.  Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. Syarat ketiga agar suatu surat 

dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. 

Apakah suatu bukti surat dibuat untuk menjadi bukti tidak selalu dapat 

dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan 

keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan 

suatu persetujuan yang telah dibuat secara lisan adalah suatu akta karena is 

dibuat untuk pembuktian. Sedangkan suatu surat ulang tahun, tidaklah 

dibuat untuk pembuktian. Di antara keduanya, terdapat daerah kesangsian. 

 

2. Batasan Akta Autentik 

 Menurut Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, 

notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta autentik. 

Terhadap akta autentik tersebut, diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam 

perkara-perkara perdata sehingga notaris yang secara khusus berwenang 

membuat akta-akta autentik menempati kedudukan yang penting dalam 

kehidupan hukum. 

Akta autentik diatur dalam pasal 165 HIR, yang secara redaksional bunyinya 

sama dengan pasal 285 Rbg, sebagai berikut: 



“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pe-

jabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang Iengkap 

antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak 

daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai 

pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan 

itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta  itu”   

Pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg memuat pengertian dan kekuatan pembuktian 

akta autentik sekaligus. Pengertian akta autentik dijumpai pula dalam pasal 1868 

KUHPerdata, yang berbunyi: “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam 

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan 

pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.” 

 Dalam konteks ini, Soerojo menyebutkan 3 (tiga) unsur esenselia supaya 

suatu akta autentik memenuhi syarat formal, yaitu: (a) di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang; (b) dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum; 

(c) akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk 

itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.69 Sementara Kraan, sebagaimana 

dikutip Budiono, menyatakan bahwa akta autentik harus mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti 

atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan 

dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut 

ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang 

bersangkutan raja, 

b. suatu tulisan, sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat 

yang berwenang, 

c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan 

tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurangkurangnya memuat 

ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, 

nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q data di mana 

dapat diketahui mengenai halhal tersebut, 

d. seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan 

pekerjaan yang mandiri Berta tidak memihak dalam menjalankan 



jabatannya. 

e. pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah 

hubungan hukum di dalam bidang hukum privat. 

 Suatu akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat 

Umum dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: (a) 

akta harus dibuat “oleh” (door) atau “di hadapan” (ten overstaan) seseorang 

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 kewenangan untuk membuat akta itu. Berdasarkan pasal 1869 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo pasal 16 ayat (9) Undang-Undang 

nomor 2 tahun 2014, bila salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu tidak terpenuhi, maka akta yang 

dibuatnya tidak autentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah 

tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. 

 Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.71 Apabila akta autentik 

diatur dalam HIR dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka akta di 

bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura, tetapi diatur 

dalam ordonansi pasal 1, pasal 2, pasal 3 karena pada waktu HIR dibuat 

(sebelum tahun 1848) akta di bawah tangan tersebut tidak diatur di dalamnya, 

tetapi diatur khusus dalam Staatsblad 1867 No.29 tentang kekuatan pembuktian 

tulisan-tulisan di bawah tangan tersebut. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan 

Madura, diatur dalam RBg pasal 286 sampai dengan pasal 305. Selain itu, akta 

bawah tangan ini juga dapat dilihat dalam pasal 1874 sampai pasal 1880 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. 

Akta autentik yang dibuat oleh notaris ada dua macam, yaitu: 

a.  Akta autentik yang dibuat oleh pejabat atau yang dinamakan “akta relaas” 

atau akta pejabat (ambtelijke akten). Akta yang dibuat oleh notaris dapat 

merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara 

autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat 

atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam 



menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dengan kata lain, akta yang dibuat 

sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan 

serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris. Contohnya, 

berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas  

b.  Akta yang dibuat di hadapan notaris atau yang dinamakan “akta partij”. 

Akta yang partij adalah akta yang berisi suatu keterangan dari apa yang 

terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, 

artinya diterangkan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan 

jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di 

hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan 

itu di hadapan notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh 

notaris di dalam suatu akta autentik. Akta yang seperti itu dinamakan akta 

yang dibuat di hadapan notaris. Contohnya: perjanjian hibah, wasiat, kuasa, 

dan sebagainya. 

  Pada akta partij selalu terdapat kekuatan bukti materiii dan merupakan 

alat bukti sempurna sebab dalam akta partij, kebenaran dari isi akta tersebut 

ditentukan oleh pihak-pihak dan diakui pula oleh pihak-pihak dan pejabat 

yang menerangkan seperti apa yang dilihat dan diketahuinya dari para pihak 

itu. Tetapi, pada akta relaas tidak selalu terdapat kekuatan bukti materiii, 

artinya setiap orang dapat menyangkal kebenaran isi akta autentik itu asal 

dapat membuktikannya, sebab apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat 

itu hanya berdasarkan pada apa yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan. 

 Dari 2 (dua) macam akta tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa notaris 

tidak berada di dalamnya, tetapi yang melakukan perbuatan hukum itu adalah 

pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif dalam pembuatan akta notaris atau 

akta autentik itu ada pada para pihak. Notaris pada hakikatnya hanyalah 

mengonstatir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan autentik dari 

perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, notaris tidak berada di 

dalamnya, ia adalah orang Iuar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah 

pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, 

adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan 



akta notaris atau akta autentik itu berada pada pihak-pihak. Terhadap hal-hal 

yang disampaikan kepada notaris, apakah itu mengandung suatu kebenaran atau 

tidak, hal itu bukanlah kewenangan notaris. Apabila akta notaris itu 

mengandung kebohongan atau kepalsuan di mana keterangan yang diberikan 

kepada notaris tidak benar, maka tidak menjadikan akta tersebut sebagai akta 

palsu, sepanjang notaris tersebut tidak mengetahui bahwa keterangan yang 

diberikan padanya adalah tidak benar atau palsu. 

 Oleh karena itu, akta notaris atau akta autentik tidak menjamin bahwa 

pihak-pihak “berkata benar”, tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah 

pihak-pihak “benar berkata”, seperti yang termuat di dalam akta perjanjian 

mereka. Mengenai kebenaran perkataan mereka di hadapan notaris seperti yang 

termuat di dalam akta, bukanlah tanggung jawab notaris. Sebaliknya, notaris 

menyatakan bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan 

di dalam akta yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran 

ataulah kebohongan, hal tersebut bukan tanggung jawab notaris. Notaris hanya 

merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap notaris, apabila 

yang dikatakan itu tidak benaratau mengandung kebohongan dan kepalsuan 

status, akta tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan 

bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris, yang 

selanjutnya dituangkan dan dimuat di dalam akta. Intl dari tugas notaris sebagai 

pejabat umum ialah merekam secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan 

hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta bantuan jasa-jasa 

notaris. Tugas notaris pada dasarnya sama dengan tugas hakim yang 

memberikan putusan atau vonis tentang keadilan di antara para pihak yang 

bersengketa. 

 Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa akta autentik 

yang dibuat “oleh” dan “di hadapan” pegawai umum memiliki beberapa ciri-ciri 

pokok, antara lain: 

a. Pada akta autentik yang dibuat “oleh” pegawai umum, inisiatif datang dari 

pihaknya, pihaknya mengetahui benar tentang halhal yang dikemukakan 

dalam akta (isi akta); sedangkan pada akta autentik yang dibuat “di 

hadapan” pegawai umum, yaitu notaris, notaris tidak pernah memulai 



inisiatifnya, notaris tidak tahu benar kebenaran dari hal-hal yang 

dikemukakan oleh kedua belah pihak yang hadir di hadapannya (isi dari 

akta), ia hanya membantu merumuskan kehendak para pihak. 

b. Akta autentik yang dibuat “di hadapan” pegawai umum biasanya disebut 

juga dengan akta para pihak, dalam hal ini notaris pasif artinya notaris 

menunggu sampai ia diperlukan oleh pihak lain untuk membuatkan akta. 

Jadi, tidak is dengan sendirinya tanpa dipanggil membuat akta. Akta para 

pihak juga tidak berarti hanya berisikan keterangan dari pihak semata-mata, 

melainkan juga berisikan keterangan dari notaris itu sendiri. 

c.  Akta yang dibuat “oleh” pegawai umum terhadap ketiadaan tanda tangan 

tidak mengakibatkan akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Sebagai 

contoh, dalam pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham dalam 

perseroan terbatas, seringkali orang-orang yang hadir telah meninggalkan 

rapat sebelum akta itu ditandatangani dan oleh notaris cukup hanya 

menerangkan dalam akta tersebut bahwa para pihak yang hadir telah 

meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan akta itu tetap 

merupakan akta autentik. Pada akta yang dibuat “di hadapan” pejabat 

umum, keharusan adanya tanda tangan para pihak adalah untuk 

mempertahankan otentisitasnya. Jika akta tersebut tidak ditandatangani, 

maka akta tersebut harus diterangkan apa yang menjadi alasan tidak 

ditandatanganinya akta itu, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta 

huruf atau tangannya lumpuh. Keterangan notaris mengenai hal tersebut 

adalah sebagai ganti tanda tangan (surrogaat). Dengan demikian, dalam 

akta partij penandatanganan oleh para pihak adalah merupakan suatu 

keharusan.” 

 Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka 

membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus 

dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya 

perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang 

mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap 

bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan syarat objektif, yaitu 

syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek 



yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal 

tertentu dan sebab yang tidak dilarang.   

 Dalam hukum perjanjian ada akibat hukumtertentu jika syaratsubjektif 

dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka 

perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) sepanjang ada permintaan oleh 

orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Pembatalan karena ada 

permintaan dari pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, wall, atau 

pengampu disebut pembatalan yang relatif atau tidak mutlak. Pembatalan relatif 

ini dibagi 2 (dua), yaitu: 

a. Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka atas permintaan orang tertentu 

dengan mengajukan gugatan atau perlawanan agar hakim menyatakan batal 

(nietig verklaard) suatu perjanjian. Contohnya: jika tidak dipenuhi syarat 

subjektif (Pasal 1446 KUHPerdata). 

b. Pembatalan oleh hakim, dengan putusan membatalkan suatu perjanjian 

dengan mengajukan gugatan. Contohnya: Pasal 1449 KUH Perdata. Syarat 

subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak 

yang berkepentingan dari orang tua, wali, atau pengampu. Agar ancaman 

seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang 

berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat 

para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi 

hukum (nietig), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak. Dengan 

demikian, perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat 

siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi jika suatu 

perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah 

menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang 

sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum 

karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi 

bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan 

bentuk apapun. Misalnya, jika suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta 

(Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tapi ternyata tidak 

dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi 

hukum.  



 Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat 

subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam 

badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 

KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. 

Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syaratsyarat para pihak yang 

menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan 

orang tertentu, akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak 

memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Oleh karena 

pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang saat ini telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(UUJN) telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari 

badan akta, maka timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan 

akta yang batal demi hukum sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta 

notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan 

seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif 

ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun pembatalan 

dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat 

objektif tetap mengikat para pihak. Hal ini berbeda jika syarat objektif tidak 

dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada. 

 Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berkedudukan 

sebagai akta autentik bentuknya harus sesuai dengan tata cara yang ditetapkan 

dalam UUJN.80 Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa kerangka akta notaris harus terdiri 

dari:  

a.  Setiap akta, terdiri atas: 

1) awal akta atau kepala akta, 

2) badan akta, dan 

3) akhir atau penutup akta. 

b.  Awal akta atau kepala akta memuat: 



1) judul akta, 

2) nomor akta, 

3) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan 

4) nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. 

c.  Badan akta memuat: 

1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang 

mereka wakili; 

2) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 

3) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan; dan 

4) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 

d.  Akhir atau penutup akta memuat: 

1) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 

ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7); 

2) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 

penerjemahan akta jika ada; 

3) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, 

dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan 

4) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan 

Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa 

penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. 

5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 

juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat 

yang mengangkatnya” 

 Akta notaris sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta 

dipenuhi. Jika ada prosedur yang ada tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak 

dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses 



pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 

 Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak 

untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan 

kata lain, akta di bawah tangan adalah akta yang dimasukkan oleh para pihak 

sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum 

pembuat akta.81 

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di 

bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika 

terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 

KUHPerdata: “Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya 

dalam pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak 

dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan 

sebagai akta di bawah tangan.”. 

 Menurut Tobing, perbedaan terbesar antara akta autentik dengan akta di 

bawah tangan adalah: (a) akta autentik mempunyai tanggal yang pasti; (b) grosse 

dari akta autentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti 

putusan hakim, sedang akta di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan 

eksekutorial; (c) kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan 

lebih besar dibandingkan dengan akta autentik. 

 Di samping itu, masih ada lagi perbedaan-perbedaan antara akta autentik 

dan akta di bawah tangan, seperti: (a) akta autentik harus dibuat oleh atau di 

hadapan pejabat dan harus mengikuti bentuk dan formalitas yang ditentukan 

dalam undang-undang, sedang akta di bawah tangan tidak demikian; (b) akta 

autentik memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas “acta publica 

probant seseipsa”, sedang akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan 

Iahir. 

3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris 

 Alat bukti adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam 

suatu perkara di depan persidangan pengadilan. Dalam perkara perdata, alat 

bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau 

merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti 



lainnya Dalam hukum acara perdata, ada lima macam alat bukti. Dalam pasal 

1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan lima macam alat 

bukti, yaitu terdiri atas: (a) bukti tulisan; (b) bukti dengan saksi; (c) 

persangkaan; (d) pengakuan dan; (e) sumpah. 

 Dalam pasal 1865 KUHPerdata jo pasal 164 HIR jo pasal 283 RBG, alat 

bukti tulisan ditempatkan paling atas dari seluruh alat-alat bukti yang disebut 

dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Walaupun urutan penyebutan alat 

bukti dalam ketentuan undang-undang itu bukan imperatif, namun dapat 

dikatakan bahwa alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling tepat dan 

penting, terlebih-lebih pada masyarakat modern saat ini. 

 Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk 

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. 

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan 

surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lagi menjadi akta 

autentik dan akta di bawah tangan. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang 

diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 

perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 

 Akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat 

sempurna karena akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu: 

(1) kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht); (2) kekuatan 

pembuktian formil (formele bewijskracht); dan (3) kekuatan pembuktian 

materiil (materiele bewijskracht). 

 Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan akta itu sendiri 

untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar 

(lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah 

ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai 

akta autentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan 

bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini, beban 

pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta notaris. 

Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda 

tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan, 



serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. 

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta 

autentik, bukan akta autentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan 

kepada syarat-syaratakta notaris sebagai akta autentik. Pembuktian semacam ini 

harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat 

membuktikan bahwa secara lahiriah, akta yang menjadi objek gugatan bukan 

akta notaris. 

 Kekuatan pembuktianformil merupakan kemampuan akta memberikan 

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

diketahui dan didengar oleh notaris dan diterangkan oleh para pihak yang 

menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditentukan dalam pembuatan akta notaris. 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, akta membuktikan kebenaran dan 

kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan 

para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi 

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

notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau 

pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). 

 Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus 

dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran 

hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran 

mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, 

disaksikan, dan didengar oleh notaris. Selain itu, juga harus dapat membuktikan 

ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/ 

disampaikan di hadapan notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, 

saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. 

Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan 

pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak 



mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus 

diterima oleh siapa pun. 

 Kekuatan pembuktian materiil merupakan kepastian tentang materi suatu 

akta. Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa fang 

tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihakpihak yang 

membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali 

ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang 

dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para 

pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus 

dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku 

sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris, yang 

kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar 

berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut 

menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. 

Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian, isi akta notaris 

mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di 

antara para pihak dan para ahli waris, serta para penerima hak mereka. Jika akan 

membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat 

membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang 

sebenarnya dalam akta atau para pihakyangtelah benar berkata (di hadapan 

notaris) menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik 

untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris. 

 Dengan demikian, akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUH Perdata. Akta autentik 

memberikan di antara para pihak, termasuk para ahli warisnya atau orang yang 

mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang 

diperbuat/dinyatakan dalam akta tersebut. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti 

sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga 

tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu, merupakan “bukti 

wajib/keharusan”. Kekuatan pembuktian akta autentik adalah akibat langsung 

yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus 



ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan 

oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orangorang tertentu. 

 Sebailknya, akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “bukti bebas”, 

yang artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil (Pasal 

1875 KUHPerdata), karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan 

bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan 

pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan 

mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuktian akta itu. Dengan demikian, 

akta di bawah tangan ini berlainan dengan akta autentik sebab bilamana satu 

akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah 

tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. 

 Perbedaan mendasar antara akta autentik dengan akta yang dibuat di 

bawah tangan adalah sebagai berikut: (a) akta autentik mempunyai tanggal yang 

pasti (Pasal 32 ayat 2 UUJN), sedangkan mengenai tanggal dari akta yang dibuat 

di bawah tangan tidak selalu demikian; (b) grosse dari akta autentik dalam 

beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, 

sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan 

eksekutorial; (c) kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan 

lebih besar dibandingkan dengan akta autentik. 

4. Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak 

 Dalam pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris sebagai 

pejabat umum, terdapat 3 (tiga) kategori subjek hukum, yaitu para penghadap 

atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan notaris. Dalam hal ini, 

notaris bukan sebagai pihak dalam pembuatan akta, melainkan hanya sebagai 

pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta autentik sesuai kehendak para 

pihak atau penghadap. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris bukan 

pihak di dalam akta maupun pihak pada akta, melainkan berada di luar pihak-

pihak. Sifat khusus yang merupakan ciri seorang notaris adalah tidak memihak 

dan independen dalam hubungannya dengan para pihak.  

 Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris 

dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 

a. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri. Dalam 



kategori ini, pihak yang berkepentingan hadir secara langsung dan 

memberikan suatu keterangan dan/atau kehendaknya untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di 

hadapan notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut, dinyatakan 

bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta 

tersebut guna kepentingan para penghadap. Akta tersebut menjadi bukti 

telah terjadinya perbuatan hukum dan diharapkan dapat memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang 

berkepentingan, ahli warisnya, maupun pihak lain. 

b. Para penghadap atau para pihak bertindak mewakili orang lain berdasarkan 

surat kuasa maupun ketentuan undang-undang. Dalam kategori ini, pihak 

yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris sehingga is 

mengutus orang lain untuk mewakili dirinya. Dalam kondisi demikian, 

undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap tersebut harus 

membawa surat kuasa dan bukti-bukti autentik yang menjadi dasar 

pelimpahan kewenangan pembuatan akta. 

c. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan/atau 

kedudukannya berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam kategori ini, 

pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris bertindak 

dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang, bukan 

atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendiri, tetapi untuk 

mewakili pihak lain.  

 Para penghadap tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) UUJN sebagai berikut: 

a.  Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan 

2) cakap melakukan perbuatan hukum. 

b.  Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 

(dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) 

tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau 

diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya. 

c.  Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas 



dalam akta. 

 Pasal 39 ayat (2) di atas menyebutkan bahwa “penghadap harus dikenal 

oleh notaris atau diperkenalkan padanya...”. Pengertian dikenal di sini bukan 

dalam arti kenal akrab, tetapi kenal dalam arti yuridis, yaitu ada kesesuaian 

antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan di hadapan 

notaris dan juga dengan bukti-bukti atau identitas atas dirinya yang diperlihatkan 

kepada notaris. Hal lain yang harus diperhatikan ialah bahwa yang bersangkutan 

mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum yang akan 

disebutkan dalam akta. Adanya pernyataan di dalam akta bahwa “menghadap 

kepada saya, tuan A” telah dapat diketahui bahwa penghadap dikenal oleh 

notaris sebagai tuan A. Berikut ini adalah beberapa contoh dari hal-hal yang 

dapat terjadi di dalam praktik: 

a. Para penghadap dikenal oleh notaris, hal mana oleh notaris dinyatakan 

dalam akta yang dibuatnya. Hal sedemikian tidak terdapat pelanggaran, 

orang-orang yang disebut dalam akta itu dianggap benar-benar hadir di 

hadapan notaris, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. 

b. Di dalam akta, dinyatakan bahwa para penghadap dikenal oleh notaris, 

tetapi ternyata notaris melakukan kekhilafan mengenai identitas dari para 

penghadap, artinya notaris tidak mengenal para penghadap. Sekalipun 

undang-undang tidak menyatakannya secara tegas, akta itu tidak 

mempunyai kekuatan autentik.  

c. Notaris tidak mengenal para penghadap, tetapi diperkenalkan kepadanya 

sesuai dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, dalam hal ini 

tidak terdapat pelanggaran. 

d. Notaris tidak mengenal para penghadap dan mereka diperkenalkan kepada 

notaris oleh dua orang saksi pengenal, yang tidak memenuhi persyaratan 

yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi saksi. Akibatnya, akta 

itu tidak mempunyai kekuatan autentik 

e. Di dalam akta tidak disebutkan secara tegas tentang pengenalan atau 

mengenai adanya perbuatan memperkenalkan. Akibatnya, akta hanya 

memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. 

 Di samping harus dihadiri oleh penghadap, akta yang dibuat oleh notaris 



juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi 

kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi dimaksud adalah orang yang 

memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yakni 

menerangkan apa yang is saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa 

perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu 

kejadian. Dengan demikian, saksi adalah orang ketiga (derde) yang memberikan 

kesaksian terhadap apa yang disaksikan sendiri (dilihat dan didengar) berkaitan 

dengan perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam pembuatan dan 

penandatanganan akta notaris. Oleh karena itu, “pihak”  (partij) dan “saksi” 

(getuige) merupakan dua kategori yang tidak dapat disatukan satu sama lain. 

 Saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 40 ayat 

(1), (2), (3), dan (4) UUJN sebagai berikut: 

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh notarisdihadiri paling sedikit 2 (dua) orang 

saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain 

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, 

b. cakap melakukan perbuatan hukum, 

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta,  

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan 

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam 

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

samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. 

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau 

diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan 

kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. 

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi 

dinyatakan secara tegas dalam akta. 

 Kedudukan para pihak sebagai penghadap maupun saksi dalam 

pembuatan akta notaris sangat penting karena keberadaan mereka akan 

berpengaruh terhadap legitimasi akta yang dibuat oleh notaris. Keabsahan akta 

notaris tidak hanya tergantung pada syarat dan prosedur pembuatannya saja oleh 



notaris, tetapi ditentukan pula oleh tindakan dan kewenangan dari para pihak 

yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Keberadaan para pihak yang datang 

menghadap notaris untuk menuangkan kehendaknya dalam suatu bentuk akta 

autentik, termasuk penandatanganan oleh saksi dan notaris dalam pembuatan 

akta tersebut, merupakan permulaan terjadinya hubungan hukum antara notaris 

dengan para pihak atau penghadap. Sejak kehadiran para penghadap di hadapan 

notaris untuk menuangkan tindakan atau perbuatannya dalam bentuk akta 

autentik, selanjutnya notaris membuat akta autentik tersebut sesuai keinginan 

para penghadap dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan 

oleh UUJN dan kemudian para pihak, saksi-saksi, dan notaris menandatangani 

akta tersebut, maka lahirlah hubungan hukum antara notaris dengan para 

penghadap. 

 Mereka yang menghadap notaris harus dikenal oleh notaris. Notaris 

kenal dengan para penghadap dengan memerika Kartu Tanda Penduduk, Surat 

Izin Mengemudi atau tanda kenal lainnya. Hal ini untuk menghindari agar tidak 

terjadi pemalsuan, bahwa yang menghadap ini memang betul orangnya dan 

bukan orang lain. Di dalam akta notaris, sebelum menerangkan tentang tindakan 

hukum yang dilakukan oleh para penghadap, terlebih dahulu harus ditulis: (a) 

para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris; (b) para penghadap masing-

masing dikenalkan kepada saya, notaris oleh 2 (dua) orang saksi yang 

memperkenalkan dan yang atas pertanyaan saya, notaris menerangkan bernama 

A, pekerjaan, bertempat tinggal di, dan B, pekerjaan, bertempat tinggal di, dan 

seterusnya.  

 Di dalam penutupan akta notaris, selalu ditulis sebagai berikut: (1) 

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan para 

saksi-saksi, maka segera setelah akta ini ditandatangani oleh para penghadap, 

saksi-saksi dan saya notaris; (2) Jika yang menghadap notaris buta huruf, maka 

penulisannya, setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para 

penghadap dan saksi-saksi, maka segera ditandatangani oleh penghadap a, 

sedangkan penghadap b membubuhkan cap jempol tangan kirinya; (3) Jika yang 

menghadap notaris itu buta, harus ditambah keterangan, walaupun pengahadap 

A menerangkan berhalangan membubuhi tandatangannya karena buta dan tidak 



dapat melihat tempat pembubuhan tanda tangan, namun telah saya tuntun dan 

dipegang tangannya oleh saya, notaris untuk membubuhi tandatangannya; (4) 

Jika penghadap itu tuli, tetapi bisa membaca, maka setelah akta ini dibacakan 

oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan setelah 

penghadap A karena tuli telah membaca sendiri isi akta ini, maka seketika 

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. 

 Jadi, pembuatan akta itu tidaklah mudah, dalam pembuatan akta harus 

teliti dan tidak boleh memberikan tanggal mundur, memaksa penghadap untuk 

tanda tangan padahal tidak mengerti, tidak membacakan isi akta, tidak 

memberikan penjelasan kepada para penghadap, tidak meneliti identitas 

penghadap, penghadap mewakili untuk kepentingan siapa, dan sebagainya. 

Seorang notaris bila tidak kenal dengan penghadap, maka tidak boleh 

membuatkan akta. menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris 

yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan, orangorang yang menghadap 

pada pembuatan akta harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya 

oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam pasal ini, mengatur tentang: (a) para penghadap 

harus dikenal oleh notaris atau yang diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) 

orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian tentang 

kebenaran di muka pengadilan, dengan pengertian bahwa kekeluargaan sedarah 

atau semenda tidak menjadi alasan pengecualian; (b) mengenai satu dan lain, 

harus dinyatakan dalam akta tersebut. Akibat seorang notaris dalam membuat 

aktanya bila melanggar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris atau 

syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka akta tersebut kehilangan nilai 

otentitasnya dan akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan raja. 

 Undang-Undang Jabatan Notaris melarang notaris memberikan jasanya 

di luar daerah jabatannya. Akan tetapi, adakalanya notaris dapat juga membuat 

akta di luar jabatannya, antara lain dalam hat: (a) penyerahan surat wasiat untuk 

dibuka oleh Balai Harta Peninggalan di dalam daerah di mana wasiat tersebut 

dibuka (Pasal 942 jo. 937 KUHPerdata); (b) ada kemungkinan notaris 

menjalankan jabatannya di Iuar daerahnya, apabila terdapat perkara sipil 



maupun perkara pidana harus menyerahkan minuta dari aktanya dan membuat 

salinannya (Pasal 157, 161, 159 KUHPerdata dan Pasal 234 KUHP). 

 Seorang notaris tidak dapat membuat akta notaris untuk dirinya sendiri 

atau keluarganya. Seorang notaris yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri 

atau suaminya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa 

pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, 

baik secara pribadi maupun melalui kuasa bertindak sebagai pihak, maka akta 

yang dibuatnya hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan. Perbuatan notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris di mana dalam pasal tersebut 

menerangkan bahwa: 

a. Notaris tidak boleh menjadi pihak dalam akta, hal ini berarti notaris tidak 

boleh mencantumkan keterangannya sendiri dalam akta, kecuali keterangan-

keterangan dalam rangka pemenuhan formalitas yang berhubungan dengan 

pembuatan akta. Juga notaris tidak boleh mencantumkan dalam aktanya 

tindakan-tindakan yang dilakukan sendiri atau atas dasar permintaannya 

sendiri, dengan melakukan perbuatan itu, notaris tidak menjadi pihak dalam 

akta yang dibuatnya. 

b. Para keluarga sedarah dan semenda dari notaris tidak boleh menjadi pihak. 

Seorang notaris tidak berwenang untuk membuat akta sebelum mengangkat 

sumpah jabatannya, hal ini berlaku juga bagi notaris pengganti. Apabila hal 

ini dilanggar mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi tidak autentik, 

maka pihak yang bersangkutan dalam hal ini mendapatkan kerugian dan 

dalam hal ini notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar 

segala ganti rugi di mana hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Jabatan Notaris.  

 Demikian juga halnya dengan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undan 

gnomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang melarang akta 

yang dibuat oleh notaris dengan mengambil saksi dari keluarga sedarah, baik 

dari notaris maupun dari penghadap sampai dengan derajat ketiga, pembantu 

rumah tangga dari notaris tersebut, maka terhadap akta tersebut 1 hanya 



mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan saja. 

 Dalam hal notaris tidak menyebutkan tempat, tahun, bulan, tanggal dan 

harinya dalam akta yang dibuatnya, maka akta tersebut hanya mempunyai 

kekuatan akta di bawah tangan. Hal ini merupakan ketentuan dalam Pasal 38 

Undang-Undang Jabatan Notaris yang saat ini telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang 

menerangkan tentang komparisi. Hal lain mengenai penentuan tempat dan waktu 

pembuatan dalam akta sangat penting karena sehubungan dengan kewenangan 

notaris yang membuat akta tersebut, juga tentang waktu dalam pembuatan akta 

karena untuk mengetahui apakah notaris tersebut berwenang membuatnya. 

 Adanya pembuatan minuta akta adalah kewajiban bagi seorang notaris 

berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menerangkan: (a) 

notaris wajib membuat minuta dari semua akta yang dibuat di hadapannya, jika 

tidak dilakukan demikian, maka akta tersebut kehilangan keotentisitasannya dan 

notaris wajib untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada yang 

berkepentingan; (2) kewajiban ini dikecualikan akta persetujuan kawin, kenal 

diri, kuasa, keterangan pemilikan, kuitansi mengenai jumlah uang sewa dan 

uang upah, bunga atau pensiun, protes, penawaran pembayaran, dan akta-akta 

sederhana lainnya. 

 Minuta mempunyai pengertian asli akta, yaitu akta yang diperuntukkan 

atau akta yang mempunyai tujuan atau kegunaan untuk berada dalam simpanan 

(protokol) notaris. Asli akta yang telah ditandatangani oleh para pihaksaksi dan 

notaris, maka minuta akta tersebut merupakan arsip negara. Sedangkan para 

pihak yang membuat akta tersebut hanya menerima atau diberikan salinan atau 

grosse-grosse dari akta yang dibuatnya. 

 Hal tersebut merupakan peraturan yang umum dan yang khususnya atau 

pengecualiannya, yaitu terhadap akta-akta sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana tidak dibuat 

minutanya, melainkan dikeluarkan dalam aslinya oleh permintaan yang 

bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya, serta tidak 

perlu menunggu untuk dibuatkan salinannya, akan tetapi dalam praktiknya 



jarang terjadi karena terdapat kelemahan, yaitu bila akta tersebut hilang, maka 

oleh yang bersangkutan tidak dapat dimintakan kembali salinannya. 

 Notaris merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. 

Syarat minimal yang harus dipenuhi oleh seorang notaris, yaitu tidak pernah 

melakukan peianggaran hukum, terutama ketentuan-ketentuan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam 

menjalankan jabatannya harus senantiasa menaati kode etik dan mempunyai 

tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat. 

 Hubungan hukum dalam pembuatan akta notaris pada dasarnya bersandar 

pada kepercayaan para pihak atau penghadap kepada notaris dalam menuangkan 

kehendaknya pada suatu akta autentik. Berdasarkan hubungan kepercayaan itu, 

para pihak atau penghadap berharap akta autentik yang dibuat oleh notaris 

tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan sehingga 

kepentingan para pihak terlindungi dengan adanya akta tersebut. Dengan kata 

lain, akta autentik menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat dihindari 

kerugian maupun sengketa yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Menurut 

Pohan, hubungan hukum tersebut merupakan awal dari tanggunggugat notaris. 

Istilah “tanggunggugat” di sini dipergunakan, terutama terhadap kesalahan-

kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu 

(beroepsaansprakelijkheid). Pohan menyatakan: 

“Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti terse-but 

di atas, perlu ditentukan tanggunggugat notaris apakah dapat 

berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (zaak-

waarneming) atau pemberian kuasa (Iastgeving), perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan” 

 Menurut Budiono, sampai saat ini kalangan notaris di Indonesia masih 

menganut ajaran bahwa pertanggungjawaban notaris dalam hubungannya 

dengan para pihak yang menghadap di samping berdasarkan UUJN, juga 

berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sementara Tobing 

berpendapat bahwa tanggung jawab notaris dikuasai oleh pasal 1365 

KUHPerdata. Pasal tersebut menyebutkan, “tiap perbuatan melawan hukum 



yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” 

 Pada dasarnya hubungan hukum antara notaris dengan para pihak/ para 

penghadap yang telah membuat akta autentik di hadapan notaris tidak dapat 

ditentukan pada awal pertemuan karena pada saat pertemuan tersebut belum 

terjadi permasalahan. Kedatangan para penghadap kepada notaris adalah atas 

keinginan sendiri tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian pemberian kuasa 

kepada notaris untuk melakukan pekerjaan tertentu, yaitu pembuatan akta 

autentik. Tanpa adanya perjanjian antara notaris dengan para pihak, baik lisan 

maupun tertulis untuk membuatkan akta yang diinginkannya, maka hubungan 

hukum antara notaris dengan para pihak bukanlah hubungan kontraktual 

sehingga notaris tidak dapat dituntut dengan dasar perbuatan wanprestasi apabila 

terjadi kesalahan terhadap akta yang dibuatnya sepanjang akta tersebut telah 

memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang, baik tentang 

bentuk maupun syarat akta autentik. 

 Setiap notaris pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang 

berkepentingan mendapat pelayanan jasanya. Dengan demikian, tidak tepat jika 

hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap dikualifikasikan sebagai 

hubungan kontraktual yang jika notaris wanprestasi dapat dituntut/ digugat 

dengan dasar gugatan notaris telah wanprestasi. Demikian pula terhadap 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Intl dari perbuatan melawan 

hukum adalah tidak adanya hubungan kontraktual antara satu pihak dengan 

pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan 

pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan, tetapi dapat menimbulkan kerugian 

pada salah satu pihak.  

 Notaris melakukan pekerjaannya berdasarkan kewenangan dalam ruang 

lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan UUJN. Para penghadap 

datang untuk meminta jasa notaris menuangkan keinginannya dalam suatu 

bentuk akta autentik sehingga tidak mungkin notaris membuat akta tanpa 

permintaan para penghadap. Notaris hanyalah melakukan pekerjaan atau 

membuat akta atas permintaan penghadap sehingga notaris bukan sebagai pihak 

atau mewakili penghadap. Oleh karena itu, notaris tidak dapat dituntut dalam 



bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (zaakwaarneming) berdasarkan Pasal 

1354 KUHPerdata: 

“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk 

itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, 

maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan Berta 

menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili 

kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. la memikul se-gala 

kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya is kuasakan dengan suatu 

pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas” 

 Sepanjang notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan 

ketentuan UUJN dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam 

pembuatan akta dan isi akta telah sesuai dengan keinginan para pihak yang 

menghadap, maka tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata tidak dapat diberlakukan. Menurut Adjie, notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan UUJN. Artinya, notaris 

hanya melaksanakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh UUJN, yakni 

kewenangan notaris secara umum yang diatur dalam pasal 15 UUJN. Ada 

kemungkinan notaris melaksanakan tugas atau pekerjaan lain di luar 

kewenangan notaris, misalnya mengurus perpajakan, berbagai izin atau surat-

surat yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas. Pengurusan izin 

seperti ini sudah di luar atau bukan kewenangan notaris atau mungkin bagi 

notaris, hal seperti itu dilakukan sebagai salah satu pelayanan tambahan untuk 

para penghadap bahwa notaristersebut menerima pengurusan seperti itu. Jika 

dalam hal pelayanan seperti itu menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka 

notaris dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum. Hal yang sama jika 

notaris membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) untuk mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk para penghadap. Dalam hal ini, jika terjadi 

wanprestasi, maka notaris dapat dituntut/digugat karena wanprestasi.    

 Dengan demikian, hubungan hukum antara notaris dengan para pihak/ 

para penghadap yang membuat akta autentik di hadapan notaris menjadi masalah 

sejak adanya permasalahan hukum berkaitan dengan akta autentik yang dibuat 

oleh notaris. Untuk mengetahui hubungan hukum tersebut, harus dikaitkan 



dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata sebagai berikut: 

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pega wai 

dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat 

diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempu nyai 

kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para 

pihak.” 

 Sejak saat itulah, dapat dikategorikan bahwa akta autentik “terdegradasi” 

menjadi akta di bawah tangan dalam status dan kekuatan pembuktian sebagai 

alat bukti, dengan alasan sebagai berikut: (a) pejabat umum yang bersangkutan 

secara hukum tidak berwenang dalam pembuatan akta tersebut; (b) pejabat 

umum yang bersangkutan tidak mampu; (c) cacat dalam bentuknya atau karena 

akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat notaris 

sebagai suatu perbuatan melawan hukum.lol Dengan demikian, apabila akta 

notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap, maka dengan dasar putusan tersebut, notaris dapat digugat dengan 

perbuatan melawan hukum. 

 Untuk menghindari agar akta notaris tidak terdegradasi menjadi akta di 

bawah tangan atau akta notaris menjadi batal demi hukum dan perbuatan notaris 

dengan para penghadap tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan 

hukum, maka seorang notaris dalam menjalankan tugasnya hares mematuhi 

berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan peraturan materiil substantif 

lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan dalam 

teknik administrasi membuat akta maupun pekerapan berbagai aturan hukum 

yang tertuang dalam akta berkaitan dengan para penghadap (subjek) maupun 

objekyang akan dituangkan dalam akta. Selain pada dirinya sendiri, notaris itu 

harus memiliki sikap dan perilaku yang jujur, saksama, mandiri dan tidak 

memihak dalam melayani dan memperhatikan kepentingan para pihak. Notaris 

juga harus memahami dan menguasai ilmu bidang notaris secara khusus dan 

ilmu hukum secara umum.  

 Dalam Pasal 41 UUJN disebutkan, “Apabila ketentuan dalam pasal 39 

dan 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian 



sebagai akta di bawah tangan”. Dengan tidak dipenuhinya salah satu maupun 

beberapa ketentuan dalam pasal 39 dan 40 UUJN tersebut, maka akta tersebut 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal 

demi hukum karena tidak memenuhi syarat eksternal. Kedudukan akta notaris 

yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta 

notaris menjadi batal demi hukum tidak berdasarkan syarat subjektif dan syarat 

objektif. Dalam hal ini, UUJN telah menentukan tentang persyaratan akta notaris 

sebagaimana tersebut di atas, yaitu karena tidak memenuhi syarat eksternal, 

notaris tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam menerapkan aturan 

hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan 

UUJN, dan permasalahan dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan 

dengan akta. 

 Apabila hal tersebut terjadi, maka tuntutan terhadap notaris terjadi dalam 

bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta notaris 

terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum, 

berdasarkan adanya: (a) hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para 

penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum; dan (b) 

ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam: (1) teknik 

administratif membuat akta berdasarkan UUJN; (2) penerapan berbagai aturan 

hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang 

tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara 

khusus dan hukum pada umumnya. 

 Notaris dalam melayani para pihak yang menghadap pada prinsipnya 

bersifat pasif. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-

apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau 

menambah apa yang diterangkan para penghadap. Menurut Harahap, sikap yang 

demikian dianggap terlampau kaku, oleh karena itu pada masa sekarang muncul 

pendapat bahwa notaris memiliki kewenangan untuk: (a) mengonstantir atau 

menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya; dan (b) oleh karena itu, dia 

berhak mengonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna 

meluruskan isi akta yang lebih layak. Dengan demikian, sifat pasif ditinjau dari 

segi rasio tidak mutlak, tetapi dilenturkan secara relatif dengan acuan penerapan 



bahwa pada prinsipnya notaris berwenanl; menyelidiki kebenaran keterangan 

yang dikemukakan para pihak. Perihal keterangan yang disampaikan para pihak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan 

kesusilaan, maka notaris harus menolak membuat akta yang diminta. 

 Para penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan 

hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai kewenangan notaris, 

selanjutnya notaris membuatkan akta atas permintaan atalr kehendak para 

penghadap tersebut. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut 

telah sesuai aturan hukum yang telah ditentukan sehingga kepentingan yang 

bersangkutan terlindungi melalui akta yang dibuat oleh notaris. Dengan 

demikian, hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap merupakan 

hubungan hukum yang khas, karena dalam hubungan hukum tersebut terdapat 

ciri hubungan dengan karakter sebagai berikut: (a) tidak perlu dibuat suatu 

perjanjian, baik Iisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk 

membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu; (b) mereka 

yang datang hadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai 

kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara 

tertulis dalam bentuk akta autentik; (c) basil akhir dari tindakan notaris 

berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan 

para pihak sendiri; dan (d) notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan. 

 Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas atau jabatan 

notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap 

ke dalam bentuk akta autentik dengan memperhatikan aturan hukum yang 

berlaku. Konstruksi hukum tersebut antara lain disebutkan dalam yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “Notari', fungsinya hanya 

mencatatkan/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para 

pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk 

menyelidiki secara materiil apa-apa (hal -hal) yang dikemukakan oleh 

penghadap di hadapan notaris tersebut.” Berdasarkan substansi Putusan 

Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan notaris 

dipermasalahkan oleh para pihak, maka hal itu menjadi urusan para pihak 

sendiri, notaris tidak perlu dilibatkan, karena notaris bukan pihak dalam akta. 



 

F. Tanggung Jawab Notaris 

 Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik 

dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya 

dalam pembuatan akta autentik. Berdasarkan pelanggaran dan sanksi jabatan 

notaris sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tanggung jawab notaris 

dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori.  

Pertama, tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris. Notaris 

sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk 

kepentingan notarissendiri, melainkanjuga untuk kepentingan masyarakat luas. 

Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalaan kepercayaan, artinya 

negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris berarti notaris 

mempunyai tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung 

jawab secara hukum maupun moral. Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-

peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. 

Mengenai tanggung jawab notaris, disebutkan dalam pasal 65 Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menyatakan bahwa 

notaris (notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris) bertanggung 

jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah 

diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. 

 Kedua, tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

berdasarkan kode etik notaris. Hubungan profesi notaris dengan organisasi 

notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan 

konsekuensi dari untuk suatu pekerjaan disebut profesi. Terdapat hubungan 

antara Kode Etik Notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan 

pertama terdapat dalam pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui 

sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya, dan akan 

menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik proles', kehormatan, 

martabat, dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Ad.iny,i hubungan antara 

kode etik notaris dengan undang-undang jabatan notaris memberikan arti 

terhadap esensi profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU 

nomor 2 tahun 2014 dan kode etik notaris mengehendaki agar notaris mendapat 



acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus 

tunduk kepada UUJN, juga harus taat pada kode etik profesi serta harus 

bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya. Dengan adanya 

hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari 

martabatjabatannya, selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur ata'u dipecat 

dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.  

 Ketiga, tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta yang 

dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata 

terhadap atas akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan 

hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum ini, memang memiliki jangkauan 

yang luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apa pun 

asalkan terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki 

hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun. Perbuatan hukum memiliki sifat 

aktif, yang artinya melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan 

kerugian pada pihak lain, perbuatan hukum juga memiliki sifat pasif, yang 

artinya tidak melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut sudah 

merupakan kewajiban baginya. Dengan kata lain, perbuatan tidak melakukan 

sesuatu yang merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas 

adalah apabila perbuatan tersebut: (1) melanggar hak orang lain; (2) 

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (3) bertentangan dengan 

kesusilaan; (4) bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan 

kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk di dalamnya 

adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan 

notaris yang diberikan oleh UU Perpajakan. 

 Keempat, tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. 

Mengenai pidana, tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, namun 

tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan 

perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU nomor 2 tahun 2014, 

hanya mengatursanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap 



undang-undang jabatan notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat 

oleh notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan 

sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri, dapat diberikan 

sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut 

disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, seperti denda 

maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana 

dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris selaku 

pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu 

sebagai warga negara. 

 Unsur-unsur dalam perbuatan pidana, meliputi: (1) perbuatan (manusia); 

(2) memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan; (3) bersifat melawan 

hukum. Bagi pelanggaran materiil profesi notaris, pasal pidana yang dapat 

dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana 

ini dapat dikenakan kepada notaris dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara 

(Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Unsur yang terkandung 

dalam pasal tersebut untuk menjerat seorang notaris ke penjara minimal harus 

mengandung beberapa unsur, yakni: (1) pemalsuan dapat menimbulkan suatu 

hak, perikatan atau pembebasan hutang; (2) pemakaian akta/surat dibuat dengan 

seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan. 

 

G. Pelanggaran dan Sanksi Jabatan Notaris 

 Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris tersebut dapat dikenai 

atau dijatuhi sanksi. Sanksi terhadap notaris diatur pada pasal 84 dan 85 UUJN: 

Pasal 84: 

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, pasal 16 ayat (1) 

huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, atau 

pasal 52 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. 



Pasal 85 UUJN: 

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 16 

ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (1) huruf c, pasal 

16 ayat (1) huruf d, pasal 16 ayat (1) huruf e, pasal 16 ayat (1) huruf f, 

pasal 16 ayat (1) huruf g, pasal 16 ayat (1) huruf h, pasal 16 ayat 1) huruf 

i, pasal 16 ayat (1) huruf j, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 17, pasal 20, 

pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, pasal 59, dan/atau pasal 

63, dapat dikenai sanksi berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. pemberhentian sementara; 

d. pemberhentian dengan hormat; atau 

e. pemberhentian dengan tidak hormat. 

 Sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 UUJN, jika notaris melanggar 

(tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) 

huruf i, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, 

pasal 51, atau pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai 

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

hukum. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) 

yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut 

penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Tuntutan para pihak 

terhadap notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga 

merupakan akibat yang akan diterima notaris jika terbukti akta yang 

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti 

rugi, biaya, dan bunga sebagaimana tercantum dalam pasal 84 UUJN itu dapat 

dikategorikan sebagai sanksi perdata. 

 Sanksi yang terdapat dalam pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai 

sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi yang dapat 

dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, jika notaris melakukan pelanggaran terhadap 

pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam pasal 85 UUJN. Jenis sanksi dalam 

pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administratif 



adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian 

dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Sanksi berupa 

teguran lisan atau teguran tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu 

prosedur paksaan pemerintah (bestuurdwang). Sanksi berupa pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat 

dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang 

menguntungkan. 

 Sanksi yang tercantum dalam pasal 84 dan 85 UUJN dapat dijatuhkan 

terhadap notarisjika notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tercantum 

dalam kedua pasal tersebut. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 

sanksi dapat dijatuhkan akan berkaitan dengan karakter sanksi. Karakter sanksi 

merupakan daya mengikat suatu sanksi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang 

terdapat dalam setiap jenis sanksi. Ganti rugi, biaya, dan bunga seperti yang 

tersebut dalam Pasal 84 UUJN merupakan karakter sanksi perdata. Untuk 

melaksanakan sanksi perdata, perlu ditentukan suatu akta notaris yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta 

menjadi batal demi hukum terlebih dahulu. Jika terbukti, maka sanksi perdata 

tersebut dapat dilaksanakan. Sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 85 

UUJN dapat dilaksanakan jika notaris melanggar pasalpasal yang tersebut dalam 

pasal 85 UUJN. Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sanksi 

administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan karakter sanksi administratif 

yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, yakni dengan maksud agar 

pelanggaran itu dihentikan. 

 Sanksi yang terdapat dalam pasal 84 dan 85 UUJN tersebut merupakan 

sanksi terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan 3tau 

oleh notaris. Artinya, ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu fang tidak 

dilakukan atau tidak dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan Lugas jabatannya, 

berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam JUJN. Di samping sanksi 

perdata dan sanksi administratif, notarisjuga dapat Jikenakan sanksi kode etik 

apabila notaris melakukan pelanggararan atas ketentuan-ketentuan yang 

termaktub dalam Kode Etik Notaris. Dalam praktik, ditemukan kenyataan bahwa 

suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat 



dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi 

kemudian ditarik atau dikualitikasikan sebagai suatu tindak pidana yang 

dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 (empat) kategori, yakni sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi 

kode etik, dan sanksi pidana. Berikut ini akan diuraikan secara lebih detail 

keempat kategori sanksi tersebut. 

1. Sanksi Perdata 

 Dalam pasal 84, ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata jika notaris 

melakukan tindakan pelanggaran te'rhadap pasal-pasal tertentu UUJN, yaitu: (a) 

akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan 

(b) akta notaris menjadi batal demi hukum. Status akta notaris tersebut dapat 

dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang menderita kerugian 

untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Dalam 

konteks ini, ada 2 (dua) permasalahan dalam kaitannya dengan sanksi yang 

diatur dalam pasal 84 UUJN. 

 Pertama, UUJN tidak memberikan batasan yang jelas mengenai akta 

notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan 

akta yang menjadi batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta 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 ketentuan pasal-pasal yang dikategorikan seperti 

itu. Pasal 84 UUJN seakan-akan mencampuradukkan atau tidak memberikan 

batasan kedua sanksi tersebut. Kedua, UUJN tidak menjelaskan tata cara tertentu 

untuk menerapkan sanksi tersebut. Permasalahan ini berkaitan dengan sanksi 

perdata yang dapat dituntutterhadap notaris, berupa biaya ganti rugi dan bunga. 

Sebagai sebuah sanksi, tata cara atau mekanisme penerapan sanksi harus jelas 

sehingga hak notaris dan para pihak yang tersebut dalam akta memperoleh 

perlindungan hukum dan pemeriksaan yang adil. 

 Meskipun dalam pasal 84 UUJN telah ditegaskan bahwa akta yang tidak 

memenuhi syarat tersebut menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal denim hukum tanpa perlu 



dibuktikan terlebih dahulu, maka dalam hal ini tetap perlu ada pihak yang 

menilai dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi 

syarat-syarat sebagai akta notaris. Sebelum sanip,u pad.i kesimpulan bahwa akta 

yang bersangkutan menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka 

terlebih dahuiu harus ada pembuktian. Bisa saja menurut para pihak tidak 

memenuhi syarat, tetapi menurut notaris telah memenuhi syarat. Dengan 

demikian, jika terjadi kasus seperti ini harus ada pembuktian bahwa akta yang 

bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 

84 UUJN. 

 Jika merujuk pada UUJN, dapat dikatakan bahwa kriteria akta notaris 

yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta 

menjadi batal demi hukum ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut: (a) 

jika disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu bahwa pelanggaran yang 

dilakukan notaris mengakibatkan akta yang dibuatkanya sebagai akta yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagian akta di bawah tangan, maka akta 

yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan; (b) jika tidak disebutkan dengan tegas dalam 

pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagian akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan 

melanggar pasal 84 UUJN termasuk ke dalam akta batal demi hukum. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dikualifikasikan 

sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, sementara 

yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan termasuk 

sebagai akta menjadi batal demi hukum. 

 Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta di bawah tangan 

mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tanda tangan yang 

tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Jika salah satu pihak 

mengingkarinya, maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim. 

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagai berikut: (a) tidak 



berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; (b) tidak mampunya pejabat 

umum yang bersangkutan; atau (c) cacat dalam bentuknya. Meskipun demikian, 

akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan jika akta tersebut ditandatangani oieh para pihak. 

 Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang dicantumkan secara tegas 

dalam pasal-pasal tertentu UUJN terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 

notaris yang dapat mengakibatkan akta notaris yang dibuatnya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu: 

a.  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, 

b.  melanggar ketentuan pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika notaris pada 

akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa penghadap menghendaki 

agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, 

dan memahami isi akta, 

c.  melanggar ketentuan pasal 41 dengan menunjuk kepada pasal 39 dan pasal 

40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan: 

(i)  pasal 39, bahwa penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah 

menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap harus 

dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang 

saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun 

atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya; 

(ii)  pasal 40, bahwa setiap akta dibacakan oleh notaris dengan 

dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur 

paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap 

melakukan perbuatan hukum, 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 

ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak: 



d. melanggar ketentuan pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, 

istri/suami, atau bagi 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. 

 Jika menggunakan parameter atau batasan yang ditentukan dalam pasal 

1869 KUHPerdata, maka pasal 84 UUJN yang menegaskan pelanggaran 

terhadap ketentuan pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang dapat mengakibatkan 

akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan 

dapat dianalisis sebagai berikut. 

 Pasal 16 ayat (1) huruf I dan pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) termasuk ke 

dalam kategori 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 

setelah dilakukan pembacaan tersebut, wajib dicantumkan pada bagian akhir 

akta notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus 

dicantumkan pada akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, maka ada aspek 

formal yang tidak dipenuhi sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi 

bentuk. 

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 kategori 

tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan 

umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 

 Pasal 52 termasuk ke dalam kategori tidak berwenangnya pejabat umum 

yang bersangkutan. Artinya, ada penghalang bagi notaris untuk menjalankan 

jabatannya, yaitu tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, 

istri/suami, atau bagi 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. 

 Di lain pihak, istilah batal demi hukum (nietig) merupakan istilah yang 

biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat 

objektif, yaitu suatu hal tertentu (een bepaald onderwep) dan sebab yang tidak 

dilarang (een geoorloofde oorzak). Sementara istilah dapat dibatalkan 

merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika 

suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya (de toetsemming van degenen die zich verbinden) dan 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheild om eene 

verbindtenis clan tegaan). 

 Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya 

tidak tertentu dan kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi 

hukum. Mengenai perjanjian harus mempunyai objek tertentu, ditegaskan dalam 

pasal 1333 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok 

barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari, jumlah 

(barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1335 KUHPerdata 

menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena 

suatu 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 KUHPerdata, jika tidak 

dinyatakan suatu 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 

KUHPerdata). Dengan demikian, suatu perjanjian batal demi hukum, jika: (a) 

tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan; (b) mempunyai sebab 

yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau 

ketertiban umum. 

 Sebagaimana telah disinggung di atas, ketentuan-ketentuan yang jika 

dilanggar oleh notaris dapat menyebabkan akta notaris mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam pasal-



pasal tertentu UUJN. Sementara ketentuan-ketentuan yang jika dilanggar oleh 

notaris dapat menyebabkan akta notaris batal demi hukum, tidak disebutkan 

secara eksplisit dalam pasal-pasal tertentu UUJN. Dengan demikian, dapat 

ditafsirkan bahwa selain ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUJN yang 

menyebutkan dengan tegas bahwa suatu akta notaris mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka dapat dikategorikan sebagai 

akta notaris yang batal demi hukum. Ketentuan-ketentuan dimaksud antara lain: 

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), 

b. melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf k, 

yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan 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 penerjemah resmi, penjelasan, 

penandatanganan akta di hadapan penghadap, notaris, dan penerjemah 

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 dibaca sesuai dengan 

yang tercantum 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 kepada pihak yang tersebut dalam akta. 

 Jika menggunakan ukuran akta notaris batal demi hukum berdasarkan 

kepada unsur-unsur yang ada dalam pasal 1333, 1335, 1336, KUHPerdata, maka 

penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta notaris karena melanggar 

pasal-pasal tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 UUJN yakni pasal-

pasal yang telah disebutkan di atas menjadi tidak tepat karena akta notaris dari 

segi bentuk (formal) tidak melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 

1320 KUHPerdata dimaksud berbunyi: “Untuk sahnya persetujuan diperlukan 

empat syarat: (a) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (b) kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, (c) suatu hal tertentu, (d) suatu sebab yang halal.” 

Secara substansi, sangat tidak mungkin notaris membuatkan akta untuk para 

pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif. Dengan demikian, penggunaan 

istilah batal demi hukum untuk akta notaris karena melanggar pasal-pasal 

tertentu dalam UUJN nampaknya lebih berkaitan dengan pasal 1337 

KUHPerdata, yang menyatakan: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang 

oleh undangundang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”. 

 Sebagaimana telah dikemukakan di atas, permasalahan kedua terkait 

ketentuan pasal 84 UUJN adalah bahwa UUJN tidak menjelaskan tata cara 

tertentu untuk menerapkan sanksi atas pelanggaran sebagaimana tarcantum 

dalam pasal tersebut. Permasalahan ini berkaitan dengan sanksi perdata yang 

dapat dituntut terhadap notaris akibat pelanggaran yang menyebabkan akta yang 

dibuatkanya terdegradasi menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di 

bawah tangan dan akta yang batal demi hukum. Pasal 84 UUJN cenderung 

menggeneralisasi bentuk sanksi terkait akta yang mempunyai kekuatan 



pembuktian di bawah tangan dan akta yang batal demi hukum, yakni berupa 

penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Pasal 84 UUJN seakan-

akan mencampuradukkan atau tidak memberikan batasan kedua jenis sanksi 

tersebut. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa akta notaris yang terdegradasi 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta notaris 

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

dan bunga. Padahal kedua sanksi atas kedua jenis akta tersebut seharusnya 

berbeda. 

 Berkaitan dengan akta notaris yang terdegradasi mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka sanksi berupa kewajiban notaris 

membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada para pihak/penghadap dapat 

diberlakukan. Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukum dapat berupa: (a) 

kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban); (b) hilangnya suatu keadaan 

hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Namun, 

terkait akta notaris yang batal demi hukum, sanksi berupa kewajiban notaris 

membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada para pihak/penghadap tidak dapat 

diberlakukan. Pelanggaran pasal-pasal tertentu yang mengakibatkan suatu akta 

batal demi hukum sebagaimana disebut dalam pasal 84 UUJN pada dasarnya 

hanya mengatur teknik administratif notaris dalam pembuatan akta. Oleh karena 

itu, jika istilah batal demi hukum akan diterapkan terhadap akta notaris karena 

melanggar ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 84 UUJN, maka 

perlu ditentukan dasar atau alasan yang tepat. Dalam hal akta notaris yang 

dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan 

akta yang dianggap tidak pernah ada tidak dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan tuntutan berupa biaya ganti rugi dan bunga terhadap notaris. 

 Dengan demikian, dalam kaitannya dengan akta yang batal demi hukum, 

maka sanksi yang dapat diberlakukan adalah sanksi administrasi. Sanksi 

administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi 

atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Jenis sanksi 

administrasi dilihat dari segi sasarannya antara lain: (a) sanksi reparatoir, yakni 

sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan 

untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, (b) 



sanksi punitif, yakni sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada 

seseorang, dan (c) sanksi regresif, yakni sanksi yang diterapkan sebagai reaksi 

atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang 

diterbitkan. Dalam hukum administrasi, terdapat bentuk sanksi yang khas, antara 

lain: (a) bestuursdwang (paksaan pemerintah), (b) penarikan kembali keputusan 

(ketetapan) yang menguntungkan, (c) pengenaan denda administratif; dan (d) 

pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 

2. Sanksi Administratif 

 Sanksi administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan 

dalam pasal-pasal UUJN sebagaimana disebutkan pasal 85 UUJN. Berikut ini 

adalah beberapa ketentuan yang disebutkan dalam pasal 85 UUJN terkait 

pelanggaran yang dapat menyebabkan notaris dapat dikenakan sanksi 

administratif.  

a. Melanggar ketentuan pasal 7, yakni dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan notaris, 

yang bersangkutan tidak: (1) menjalankan jabatannya dengan nyata, (2) 

menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan notaris kepada Menteri, 

organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, dan (3) menyampaikan 

alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel 

jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang 

bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua 

Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota 

di tempat notaris diangkat. 

b. Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a, yakni tidak bertindak jujur, 

saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang 

terkait dalam perbuatan hukum. 

1) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b, yakni tidak membuat 

akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian 

dari protokol notaris. 

2) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c, yakni tidak 

mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta 

berdasarkan minuta akta. 



3) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf d, yakni tidak 

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. 

4) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e, yakni tidak 

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpah/janji jabatan. 

5) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf f, yakni tidak menjilid 

akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta 

tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid 

menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, 

bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. 

6) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf g, yakni tidak membuat 

daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya 

Surat berharga.  

7)  Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf h, yakni tidak membuat 

daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan. 

8)  Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf i, yakni tidak 

mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h 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. 

9) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j, yakni tidak mencatat 

dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan. 

10)  Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf k, yakni tidak 

mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya, dituliskan nama, 

jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. 



11)  Melanggar ketentuan pasal 17, yakni: (1) menjalankan jabatan di luar 

wilayah jabatannya, (2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 

7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, (3) 

merangkap sebagai pegawai negeri, (4) merangkap jabatan sebagai 

pejabat negara, (5) merangkap jabatan sebagai advokat, (6) 

merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta, 

(7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar 

wilayah jabatan notaris, (8) menjadi notaris pengganti, atau (9) 

melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan 

dan martabat jabatan notaris. 

12)  Melanggar ketentuan pasal 20 yang menyebutkan bahwa: (1) notaris 

dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata 

dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan 

dalam menjalankan jabatannya, (2) bentuk perserikatan perdata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para notaris 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) ketentuan 

lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

13)  Melanggar ketentuan pasal 27 yang menyebutkan bahwa: (1) notaris 

mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan 

penunjukan notaris pengganti, (2) permohonan cuti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, 

yaitu: a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti 

tidak lebih dari 6 (enam) bulan; b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam 

hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 

(satu) tahun; atau c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu 

cuti lebih dari 1 (satu) tahun, (3) permohonan cuti dapat diterima 

atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti, (4) 

tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, (5) tembusan 



permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis 

Pengawas Wilayah. 

14)  Melanggar ketentuan pasal 32 yang menyebutkan bahwa: (1) notaris 

yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada 

notaris pengganti, (2) notaris pengganti menyerahkan kembali 

protokol notaris kepada notaris setelah cuti berakhir, (3) serah terima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita 

acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

15)  Melanggar ketentuan pasal 37 yang menyebutkan bahwa: notaris 

wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-

cuma kepada orang yang tidak mampu. 

16)  Melanggar ketentuan pasal 54 yang menyebutkan bahwa: notaris 

hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi 

akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang 

berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang 

memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan. 

17)  Melanggar ketentuan pasal 58 yang menyebutkan bahwa: (1) notaris 

membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, 

daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain 

yang diwajibkan oleh undang-undang ini, (2) dalam daftar akta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat 

semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk 

minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-

masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan 

mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan 

nama semua orang yang bertindak, baik untuk dirinya sendiri 

maupun sebagai kuasa orang lain, (3) akta yang dikeluarkan dalam 

bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada 

saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor, (4) setiap 

halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis 



Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir 

ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah, (5) pada halaman 

sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah 

halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas 

Daerah, (6) dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan 

daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan 

yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-

masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan 

mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua 

orang yang bertindak, baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai 

kuasa orang lain. 

18) Melanggar ketentuan pasal 59 yang menyebutkan bahwa: (1) notaris 

membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah 

tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 

(1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, (2) daftar 

klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua 

orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap 

nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar 

akta dan daftar surat di bawah tangan.  

19) Melanggar ketentuan pasal 63 yang menyebutkan bahwa: (1) 

penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita 

acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang 

menyerahkan dan yang menerima protokol notaris, (2) dalam hal 

terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a, penyerahan 

protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain 

yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, (3) dalam hal terjadi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan protokol 

notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh 

Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 

(tiga) bulan, (4) dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam 



Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan 

protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang 

ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, (5) 

protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya 

berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris 

penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. 

 Jenis sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 85 UUJN 

di atas adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, 

pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan. 

Sanksi berupa teguran Iisan atau teguran tertulis dapat dikategorikan sebagai 

salah satu prosedur paksaan pemerintah (bestuurdwang). Sanksi berupa 

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian 

tidak hormat dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-

keputusan yang menguntungkan. 

 Secara administratif, instrumen penegakan hukum dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah 

represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan 

protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik 

dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan 

melalui penjatuhan sanksi oleh: (a) Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran 

lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas 

Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) 

bulan dan pemberhentian tidak hormat; (b) Majelis Pengawas Pusat, berupa 

pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa 

pemberhentian dengan tidak hormat; (c) Menteri, berupa pemberhentian dengan 

tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. 

 Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang notaris dibagi menjadi 

3 (tiga) kategori, yaitu: 

a. pemberhentian sementara, notaris diberhentikan sementara dari jabatannya 

karena: (1) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran 

utang, (2) berada di bawah pengampuan, (3) melakukan perbuatan tercela, 

yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma 



kesusilaan, dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) 

bulan), (4) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan 

(pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan). 

b. pemberhentian dengan hormat, notaris berhenti atau diberhentikan dari 

jabatannya dengan hormat karena: (1) meninggal dunia, (2) telah berumur 

65 (enam puluh lima) tahun, (3) atas permintaan sendiri, (4) tidak mampu 

secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris 

secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter ahli, atau (5) merangkap jabatan sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu 

merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 

jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris. 

c. pemberhentian tidak hormat, notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari 

jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawas Pusat apabila: (1) 

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, (2) berada di bawah pengampuan secara terus-

menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, (3) melakukan perbuatan yang 

merendahkan kehormatan dan martabatjabatan notaris, seperti berjudi, 

mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina, (4) melakukan pelanggaran 

berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi 

kewajiban dan melanggar larangan jabatan, (5) dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

5 (lima) tahun atau Iebih. 

 

3. Sanksi Kode Etik 

 Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi 

yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi menurut pasal 1 angka 12 Kode 

Etik Notaris adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, 

dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain 

yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik 

dan disiplin organisasi. Undang-Undang Jabatan Notaris Bab X (Organisasi 

Notaris) pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi notaris menetapkan dan 



menegakan Kode Etik Notaris, kemudian Bab XII (Ketentuan Peralihan) pasal 

89 menyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru harus berdasarkan Undang-

Undang Jabatan Notaris. Karenanya, berdasarkan 2 (dua) ketentuan pasal di atas, 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menetapkan Kode Etik Notaris. Kode Etik 

Notaris Ikatan Notaris Indonesia terakhir ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 

Januari 2005 oleh Komisi Kode Etik. Kode Etik Notaris tersebut terdiri dari VII 

Bab dan 15 pasal. 

 Sebagai kaidah moral, kode etik dalam Kode Etik Notaris dirumuskan 

dalam bentuk kewajiban, larangan, dan pengecualian, yaitu ketentuan Bab III 

(Kewajiban, Larangan, dan Pengecualian) pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. 

Pelanggaran kode etik (kewajiban, larangan, dan pengecualian) yang terkait 

langsung dengan pemenuhan persyaratan formal akta notaris yaitu: 

a. kewajiban, 

 melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai 

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain: (1) Undang-Undang 

Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatan Notaris; (2) Penjelasaan pasal 19 

ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta notaris sedapat-

dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta 

tertentu. Meskipun demikian, perbuatan yang secara umum disebut sebagai 

kewajiban tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut. 

b. larangan 

 larangan dimaksud, antara lain: (1) mengirimkan minuta akta kepada klien 

untuk ditandatangani, (2) melakukan perbuatan- perbuatan lain yang secara 

umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain: 

(a) ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris, (2) penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 

Jabatan Notaris, yaitu akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di 

kantor notaris, kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Meskipun demikian, 

perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik 

tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan 

perunciang-undangan tersebut. 



 Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pelanggaran kode etik yang 

paling terkait dengan syarat formal akta notaris adalah mengenai penandatangan, 

di mana notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani, 

sementara penghadap tidak hadir dan tidak menandatangani minuta akta di 

hadapan notaris. 

 Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan 

pelanggaran sebagaimana tersebut di atas diatur pada pasal 6 Kode Etik Notaris, 

yaitu: (a) teguran, (b) peringatan, (c) schorsing (pemecatan sementara) dari 

keanggotaan perkumpulan, dan (d) onzetting (pemecatan) dari keanggotaan 

perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang 

melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan 

notaris. Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris 

diberlakukan secara bertingkat (disesuaikan sengan kuantitas dan kualitas 

pelanggaran), dengan pengecualian ketentuan pasal 13: 

“Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata 

cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang 

anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan 

bersalah, serta dipidana berdasarkan putusanan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat 

sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres 

agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.” 

 Di samping itu, sanksi kode etikdalam Undang-UndangJabatan Notaris 

dapat dikenakan apabila notaris melakukan 2 (dua) hal, yaitu: (a) perbuatan 

tercela, sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan 

Notaris. Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan 

“melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.”. Terhadap perbuatan 

tersebut, notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan 

sebagai notaris, (b) perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat 

jabatan notaris, sebagaimana ketentuan pasal 12 huruf c Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan 



“perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat”, misalnya berjudi, mabuk, 

menyalahgunakan narkoba dan berzina.” Terhadap perbuatan tersebut, notaris 

dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan sebagai notaris. 

Pelanggaran dalam ketentuan kedua pasal tersebut murni merupakan 

pelanggaran kode etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak terkait 

dengan persyaratan formal akta notaris. 

 Pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan 

sanksi-sanksi bagi notaris yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan 

tugasnya, yaitu: 

a. apabila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas dan 

jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-

kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai 

notaris. Hal ini akan dilaporkan kepada majelis pengawas daerah di mana 

tempat kedudukan notaris tersebut, 

b. majelis pengawas pusat berwenang menjatuhkan hukuman teguran, 

pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, 

c. jika menurut pertimbangannya, salah satu hukuman itu tidak seimbang 

dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan pleb notaris tersebut, maka 

majelis pengawas pusat berwenang untuk mengusulkan pemecatan notaris 

tersebut kepada Menteri Kehakiman, 

d. peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul 

pemecatan tidak akan disampaikan sebelum notaris itu didengar atau 

dipanggil dengan sah terlebih dahulu, 

e. sebelum memecat seorang notaris, Menteri Kehakiman akan meminta 

pendapat dari Makhamah Agung, jika dilakukan pemecatan, maka Menteri 

Kehakiman akan segera mengangkat seorang notaris pengganti.  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi dalam pasal 84 dan pasal 85 

Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran 

Kode Etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran undang-undang 

sehingga dapat dikenakan sanksi yang berasal dari undangundang. Dalam hal 

ini, Kode Etik Notaris menganut prinsip penundukan pada undang-undang. 

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana 



mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran karena kode 

etik adalah bagian dari hukum positif, maka normanorma penegakan hukum 

undang-undang juga berlaku pada penegakan kone etik. 

 

4. Sanksi Pidana 

 Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam praktik di lapangan, 

ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang 

dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau 

kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai 

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengualifikasian tersebut 

berkaitan dengan aspek-aspek berikut ini: 

a. kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul saat menghadap notaris,  

b. para pihak (prang) yang menghadap notaris, 

c. kebenaran tanda tangan penghadap, 

d. salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, 

e. dibuat salinan akta tanpa adanya minuta, 

f. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh penghadap dan saksi, 

tetapi salinannya dikeluarkan, 

g. renvoi tidak diparaf dengan benar dan sempurna. 

 Aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat 

dibuktikan bahwa aspek-aspek tersebut dilanggar oleh notaris, dapat dijadikan 

dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap 

notaris. Namun ternyata di sisi lain, batasan-batasan seperti itu ditempuh atau 

diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris 

dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan 

kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Batasan-

batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris tersebut pada dasarnya 

merupakan aspek formal dari akta notaris. Menurut UUJN, jika notaris terbukti 

melakukan pelanggaran aspek formal tersebut, maka notaris tersebut dapat 

dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administratif tergantung pada jenis 

pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan notaris. Dengan kata lain, UUJN 

sesungguhnya tidak mengatur perihal pelanggaran dan sanksi pidana terhadap 

notaris. 



 Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian 

lahiriah, formil dan materil. Memperhatikan ketiga aspek nilai pembuktian 

tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan di pengadilan bahwa ada 

salah satu aspek yang tidak benar, maka menurut ketentuan UUJN, akta yang 

bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan atau menjadi batal demi hukum. Sebagaimana telah disinggung di atas, 

kasus semacam ini pada dasarnya berada dalam ranah hukum perdata. Artinya, 

notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan UUJN 

pasal 84 sehingga dapat dijadikan alasan bagi pihakyangdirugikan untuk 

menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Tuntutan ini 

dapat dilakukan dengan gugatan perdata terhadap notaris berdasarkan pasal 1365 

KUHPerdata: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Aspek lain yang perlu diperhatikan 

adalah bahwa batasan yang dilanggar oleh notaris harus diukur berdasarkan 

UUJN. Artinya, apakah perbuatan yang dilakukan notaris benar-benar 

melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN atau tidak, karena ada kemungkinan 

menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi 

menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. 

 Kendati demikian, dalam praktik ditemukan kenyataan, jika ada akta 

notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak Iainnya, maka sering pula 

notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu 

melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan 

palsu ke dalam akta notaris. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin 

notaris secara sengaja atau khilaf bersamasama para penghadap/pihak untuk 

membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana?  

 Dalam konteks ini, tidak berarti notaris steril atau bersih dari hukum atau 

tidak dapat dihukum atau kebal hukum. Menurut Adjie, aspekaspek akta notaris 

di atas dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan notaris, 

sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja dijadikan suatu alat 

untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, pembuatan akta pihak atau 

akta relaas oleh notaris dilakukan secara radar dan sengaja untuk secara 



bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan melakukan atau membantu 

atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang 

diketahuinya sebagai tindakan melanggar hukum. Namun demikikan, lanjut 

Adjie, hanya notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya yang 

membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk 

merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar 

hukum. 

 Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta notaris, 

pada umumnya pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukkan 

notaris telah melakukan tindakan hukum sebagai berikut: 

a. membuat surat palsu atau memalsukan (disebut kejahatan pemalsuan surat), 

memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) 

KUHP), 

b. perbuatan pemalsuan atau menggunakan surat-surat yang dipalsukan (Pasal 

264 KUHP), 

c. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 

KUHP), 

d. melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 

263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266 KUHP), 

e. membantu melakukan suatu perbuatan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 

263 ayat (1) dan (2), Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP). 

 Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, 

turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat 

dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain 

memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta 

autentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, dapat 

dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah. 

 Bagi notaris yang melakukan tindak pidana, dapat dilakukan 

pemberhentian oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan 

dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 

2003 tentang kenotariatan, pasal 21 ayat (2) sub b, yaitu: “notaris terbukti 



bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya 

atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.” 

 Namun demikian, menurut penulis, memidanakan notaris berdasarkan 

aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan menghubungkannya dengan 

pasal-pasal KUHP di atastanpa melakukan penelitian yang mendalam dengan 

mencari unsur kesalahan dari notaris, merupakan tindakan tanpa dasar hukum 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bab selanjutnya, penulis akan 

menguraikan permasalahan ini secara lebih mendalam.  



BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN 

INDONESIA  

 

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana 

 Hukum pidana kerap disebut sebagai sanksi istimewa karena 

penghilangan kemerdekaan sebagai bentuk sanksi merupakan tindakan yang 

berakibat. nestapa atau penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Dengan 

demikian, hukum pidana atau sanksi pidana berarti hukuman yang diberikan 

kepada seseorang karena melanggar norma pidana yang berlaku. Dalam hal 

terjadi pelanggaran suatu norma hukum pidana, maka perlu dijatuhkan suatu 

hukuman yang menimbulkan derita atau nestapa berupa pemidanaan sebagai 

suatu upaya “pengobatan terakhir” (ultimum remidium) terhadap pelaku tindak 

pidana. Upaya ini ditempuh untuk melindungi kepentingan umum dan 

merupakan inti dari pidana sebagai sanksi istimewa, yang sanksinya lebih berat 

dibanding sanksi yang terdapat dalam lingkup lainnya seperti hukum privat. 

 Menurut Simons, sebagaimana dikutip S.R. Sianturi, hukum pidana 

adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari positife yang 

mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan lain yang ditentukan 

oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-

peraturan pidana, larangan atau keharusan mana yang disertai ancaman pidana, 

dan apabila hal ini dilanggar, timbullah hak dari negara untuk melakukan 

tuntutan, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana. Dari pengertian 

tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum pidana adalah hukum 

publik yang pelaksanaanya dapat dipaksakan negara. Dalam hal ini, negara 

merupakan pihak yang berwewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagai 

perwujudan dari kontrak social, khususnya dalam menjalankan fungsi 

menciptakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Pengertian ini juga 

mengisyarackan bahwa hak negara/penguasa dalam hal penjatuhan pidana ini 

ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana 

positif. 

 Menurut Remmelink, hukum pidana pertama-tama merujuk pada 

keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat 



negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai 

pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang 

diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang 

berlaku atau hukum pidana positif, yang juga disebut jus poenale. Hukum 

pidana demikian mencakup: (1) perintah dan larangan yang atas pelanggaran 

terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang 

dikaitkan (ancaman) pidana (normanorma yang harus ditaati oleh siapa pun 

juga); (2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat 

didayagunakan sebagai rekasi terhadap pelanggaran norma-norma itu (hukum 

penitensier atau yang lebih luas hukum tentang sanksi); (3) aturan-aturan yang 

secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang 

lingkup kerja dari norma-norma. Di samping itu, hukum pidana dapat 

dipergunakan dalam arti subjektif. Di sini, kita akan berbicara tentang jus 

poeniendi, hak untuk memidana. 

 Batasan serupa disampaikan Kartanegara yang mengatakan bahwa istilah 

hukum pidana mengandung beberapa arti atau yang lebih tepat jika dikatakan 

bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu: (1) hukum 

pidana dalam arti objektif; (2) hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana 

dalam arti objektif juga disebut ius poenale, yaitu sejumlah peraturan yang 

mengandung larangan-larangan atau keharusankeharusan di mana terhadap 

pelanggarannya diancam dengan hukum. /us poenale dapat dibagi dalam: (1) 

hukum pidana materil; (2) hukum pidana formil. Lebih lanjut, Kartanegara 

menjelaskan, hukum pidana materiil berisikan peraturan tentang: (1) perbuatan 

yang dapat diancam dengan hukuman (strafbare feiten), misalnya mengambil 

barang milik orang lain, dengan sengaja merampas nyawa orang lain; (2) siapa-

siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungan 

jawab terhadap hukum pidana; (3) hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap 

orang yang melakukan perbuatanyangbertentangandengan undang-undang atau 

juga disebut hukum penitentier. Hukum pidana formil adalah sejumlah 

peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya 

untuk melaksanakan hukuman. 

Sementara van Schravendijk mengatakan: 



1. hukum pidana menurut arti, yang ringkasnya meliputi segala peraturan 

hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan (kelakuan orang) apakah 

diancam dengan hukuman, siapa harus dihukum karena perbuatan itu dan 

hukuman mana yang boleh dijatuhkan. Apo, siapa dan bagaimana dihukum, 

ketiga pertanyaan ini dijawab oleh hukum pidana menurut arti yang ringkas, 

yang dinamai djuga hukum pidana madi. Menurut arti yang luas, hukum 

pidana itu meliputi juga hukum acara pidana atau hukum pidana zahiri, 

yang mengatur caranya hukum pidana madi dilaksanakan. Biasanya ist ilah 

hukum pidana dipakai dengan arti yang ringkas, 

2. pokoknya definisi hukum pidana ialah “hukuman” Pelajar ilmu hukum 

pidana harus sudah pada permulaan menginsyafi arti hukuman. Hukuman 

berarti suatu kesengsaraan yang dapat dibebani kepada barang siapa yang 

dipersalahkan karena melakukan atau turut campur dalam sesuatu peristiwa 

pidana. Hukuman ialah suatu sanksi yang istimewa, sejenis sanksi yang 

mengherankan. Karena sanksi ini dapat merusakkan kepentingan-

kepentingan orang yang terbesar (miliknya, kemerdekaannya, hidupnya) 

padahal peraturan-peraturan hukumjustru dibentuk untuk melindungi 

kepentingan-kepentingan itu,  

3. hukum pidana menentukan perbuatan apa yang diancam dengan hukuman, 

umpamanya pencurian, pembunuhan, penghinaan, dan banyak kelakuan 

yang tidak diberi nama... Kaidah-kaidah ini tidak hanya diliputi oleh agama, 

kesusilaan, dan kebiasaan, melainkan juga diperteguh oleh hukum perdata” 

 Berdasarkan beberapa pengertian hukum pidana sebagaimana dipaparkan 

di atas, paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam hukum pidana, yakni: (1) 

perbuatan pidana; (2) pertanggungjawaban pidana; dan (3) hukuman pidana. 

Dalam literatur berbahasa Belanda, ketiga aspek pentingdalam hukum pidana ini 

disebut dengan istilah onrecht, schuld, dan strafe. Di sisi lain, literatur berbahasa 

Inggris menyebutnya dengan istilah crime, responsibility, dan punishment.” 

 Sejarah hukum pidana pada hakikatnya merupakan sejarah pidana dan 

pemidanaan yang memiliki hubungan erat dengan tindak pidana. Masalah tindak 

pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa 

dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada 



tindak pidana. Tindak pidana bertalian erat dengan nilai dan struktur masyarakat 

itu sendiri sehingga apa pun upaya manusia untuk menghapuskan tindak pidana 

tidak mungkin dapat terwujud secara tuntas. Manusia hanya mampu mengurangi 

atau meminimalisasi tindak pidana tersebut. 

 Istilah “tindak pidana” sendiri merupakan istilah teknis dalam bidang 

hukum pidana yang berasal dari bahasa Belanda “strafbaarfelt” atau “delict”. 

Istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah 

yang berbeda, antara lain “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran 

pidana”, dan “tindak pidana”. Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah 

“perbuatan pidana” dan mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan 

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut..”. Prodjodikoro lebih memilih 

menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Istilah ini pernah digunakan secara 

resmi dalam UUD Sementara 1950, yakni dalam pasal 14 ayat (1). Secara 

substantif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu 

kejadian yang ditimbulkan, baik oleh manusia maupun gejala alam. 

 Menurut Saleh, istilah yang paling tepat untuk dipergunakan adalah 

“tindak pidana” atau “perbuatan pidana”. Istilah tindakan pidana sebagai 

terjemahan dari strafbaar felt diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq. 

Departemen Kehakiman. Istilah ini banyakdigunakan dalam undang-undang 

tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Pornografi 

yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan istilah tindak pidana karena istilah ini telah digunakan 

sebagai terminologi legal-formal dalam peraturan perundangundangan. 

 Di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, 

tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana. Padahal 

pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui 

unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsurunsur tindak pidana tersebut 

merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan 

seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila 

perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, maka is 



dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, maka 

orang tersebut tidak dapat dipidana. Karena tidak terdapat di dalam peraturan 

perundang-undangan, maka pengertian tindak pidana tersebut harus ditelusuri 

melalui doktrin hukum yang dikonstruksi oleh para pakar hukum. Para pakar 

hukum telah menyodorkan sejumlah rumusan yang beragam mengenai tindak 

pidana. Namun demikian, perbedaan rumusan para pakar hukum tersebut pada 

dasarnya bermuara pada pengertian yang sama.  

 Simons merumuskan tindak pidana (delict) sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh 

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang 

dapat dihukum. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan 

manusia yang dirumuskan oleh undangundang, melawan hukum (patut atau 

bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.l' Sementara Vos 

memberikan definisi singkat mengenai tindak pidana sebagai kelakuan atau 

tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan 

pidana. 

 Pompe merumuskan tindak pidana (strafbaar felt) sebagai tindakan yang 

menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan 

yang dapat dihukum.19 Menurut Pompe, tindak pidana dapat didefinisikan 

secara teoretis dan secara positif. Dari segi teoretis, perbuatan pidana ialah 

pelanggaran normal/kaidah/tata hukum yang diadakan karena kesalahan 

pelanggar dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata 

hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Dari segi hukum positif,  

perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan 

mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat 

biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu 

peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut 

uraian delik. 

 Para pakar hukum Indonesia juga mendefinisikan tindakan pidana 

dengan rumusan yang berbeda. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana 

sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 



disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.  

 Dengan demikian, Moeljatno memisahkan antara perbuatan dengan 

orang yang melakukan. Saleh mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan 

yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. 

Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan 

yang melarang. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh aturan hukum pidana dan diancam dengan pidana barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. 

 Farid mengartikan tindak pidana (delik) sebagai suatu perbuatan atau 

pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian 

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Prodjodikoro memaknai 

tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman 

pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Prasetyo 

mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain 

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 

hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 

sebenarnya diharuskan oleh hukum). Sedangkan Bassir memaknai tindak pidana 

menurut wujud atau sifat perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-

perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan dimaksud adalah 

perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau 

menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap 

baik dan adil. Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila 

perbuatan tersebut: (1) melawan hukum; (2) merugikan masyarakat; (3) dilarang 

oleh aturan pidana; dan (4) pelakunya diancam dengan pidana.'' 

 Sementara van Schravendijk menyebutnya dengan istilah “perbuatan 

yang boleh dihukum”. Menurut van Schravendijk, “perbuatan yang boleh 

dihukum” ialah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan 

hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh 



seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. Menurut KUHP, maka “perbuatan 

yang boleh dihukum” adalah segala kelakuan seperti dinyatakan dalam Buku 

Kedua dan Buku Ketiga. Di sisi lain, Tresna menerjemahkan straafbaar felt 

dengan sebutan “peristiwa pidana” dan mengakui bahwa sungguh tidak mudah 

mendefinisikan secara tepat apa yang dimaksud dengan “peristiwa pidana” itu. 

Namun, lanjut Tresna, secara singkat dapat dikatakan bahwa peristiwa pidana itu 

ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan 

mana diadakan tindakan penghukuman. Membahas lebih jauh tentang peristiwa 

pidana dihubungkan dengan subjek hukum pidana, Tresna menyatakan: 

“Menurut hukum tertulis di Indonesia, pada umumnya yang dapat 

dijadikan subjek dari hukum pidana hanyalah manusia. Dengan lain 

perkataan, hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan 

peristiwa pidana. Hewan tidak dapat berbuat melanggar hukum, sehingga 

hukum pidana tidak dapat juga diberlakukan terhadap hewan. Begitu pula 

halnya dengan suatu badan hukum. Walaupun di dalam beberapa hal 

badan hukum, akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena 

hukum pidana sudah terang, misalnya bahwa hukumanhukuman pokok 

yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti 

hukuman mati, hukuman penjara, kurungan atau tutu-pan, tidak dapat 

dijalankan terhadap badan hukum” 

 Tindak pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, 

sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya mencuri, menipu, 

menganiaya, menembak, dan sebagainya. Perbuatan demikian dinamakan 

delictum commissionis. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan 

kelakuan pasif atau negatif, seperti pasal 164-165, 224, 523, 529, dan 631 

KUHP. Delik-delik semacam itu terwujud dengan mengabaikan apa yang 

diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang disebut delictum 

omissionis. Di camping itu, ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan 

berbuat negatif yang dinamakan delicta commissionis per omnissionem 

commissa. Delik demikian terdapat dalam pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu 

dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak 



memberikannya makanan. Pasal 194 juga mengandung delik demikian, yaitu 

seorang penjaga pintu kereta api yang dengan sengaja tidak menutup pintu 

kereta api pada waktunya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. 

 Menurut Chazawi, tindak pidana (delik) dapat dibedakan atas dasar-

dasartertentu sebagai berikut: 

1. menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan 

(misdrijven), sebagaimana dimuat dalam Buku II dan pelanggaran 

(overtredingen) sebagaimana dimuat dalam Buku III, 

2. menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan antara tindak 

pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiel 

delicten), 

3. berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan antara tindak 

pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 

(culpose delicten), 

4. berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan antara 

tindak pidana aktif/positif (delicta commissionis) dan tindak pidana 

pasif/negatif (delicta omissionis), 

5. berdasarkan scat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dapat 

dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 

dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, 

6. berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus, 

7. dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana dapat dibedakan antara 

tindak pidana communica (dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak 

pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh subjek yang memiliki kualitas 

pribadi tertentu), 

8. berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana 

dapat dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 

pidana aduan (klacht delicten), 

9. berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, tindak pidana dapat 

dibedakan antara tindak pidana pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana 



yang diperberat (gequalificeerde delicten), dan tindak pidana yang 

diperingan (gepriviligeerde delicten).  

10. berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana tidak 

terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, 

seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, 

tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap 

kesusilaan, dan sebagainya. 

 Sebagai konsekuensi dari dianutnya azas legalitas dan azas nullum 

delictum nulla poena sine previae lege poenale (tiada delik, tiada pidana, tanpa 

didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan) dalam hukum 

pidana Indonesia, maka rujukan satu-satunya untuk melihat perbuatan pidana itu 

adalah pelbagai peraturan perundang-undang pidana, baik umum maupun 

khusus tentang perbuatan pidana tertentu, serta peraturan perundang-undangan 

dalam bidang hukum administrasi yang dimaksudkan untuk mengatur tata 

hubungan antara masyarakat dengan negara termasuk Peraturan Daerah, yang di 

dalamnya menggunakan sarana dan sanksi pidana. 

 Ada empat unsur penting dalam azas legalitas, yaitu: (1) lex scripta, 

yaitu bahwa hukum harus tertulis, (2) lex certa, yaitu bahwa hukum haruslah 

pasti, (3) non retroactive, yaitu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, dan (4) 

larangan menggunakan analogi. Mengenai keempat unsur ini, menurut 

Haveman, “though it might be said that not every aspect is that strong on its 

own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle 

of legality.”.” 

 Dalam kaitannya dengan hak negara untuk menghukum seseorang (ius 

punendi), asas legalitas merupakan safeguard dari kesewenangwenangan 

penguasa. Asas legalitas dianggap sebagai sendi dari primaritas hukum pidana. 

Berdasarkan 'teori perjanjian' yang dikembangkan beberapa ahli, kewenangan 

negara untuk menjatuhkan pidana dilandasi oleh perjanjian antara individu dan 

negara. Asas legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian 

antara penguasa dan individu itu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai 

subjek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas 

legalitas. Melalui asas legalitas inilah, terjadi suatu pembenaran kepada negara 



untuk menjatuhkan pidana sehingga ada kepastian hukum. 

 Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas ini diatur dengan jelas 

dalam KUHP yang berlaku sekarang (Wetboek van Straftrecht) maupun dalam 

Rancangan KUHP (selanjutnya disingkat RKUHP). Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 

menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan 

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan 

dilakukan. Bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP ini, secara rinci, berisi dua hal penting, 

yaitu: (1) suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan 

perundang-undangan; (2) peraturan perundang-undangan harus ada sebelum 

terjadinya tindak pidana (tidak berlaku surut). 

 Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan 

sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang 

menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, asas 

legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut (retroaktif). Pasal 1 

ayat (1) KUHP inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di 

Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum. 

 Asas legalitas ini diatur pula dalam pasal 6 ayat (1) UU nomor 4 tahun 

2004 tentang kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diganti menjadi UU 

nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan bahwa 

“tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang 

ditentukan oleh undang-undang” Bunyi pasal ini memperkuat kembali kehendak 

asas legalitas terhadap hukum pidana yang dibuat secara tertulis. Begitu juga 

dalam UUD 1945, Amandemen II pasal 28 I ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

“Hak untuk hidup... dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 

pun” Begitu pula dalam Amandemen IV disebutkan bahwa “Untuk menegakkan 

dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam perundangundangan.”. 

 Berdasarkan definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar 

hukum di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana. Dari 

definisi Simons, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri 



dari: (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat); (2) 

diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; 

dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari definisi Van Hamel, 

dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: (1) perbuatan 

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) 

dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana. Dari definisi Vos, dapat 

disimpulkan bahwa unsur-unsurtindak pidana terdiri dari: (1) kelakuan manusia; 

dan (2) diancam pidana dalam undang-undang. 

 Menurut Farid, unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Vos adalah sebagai berikut: (1) elemen (bagian) perbuatan 

atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif); (2) 

elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen 

akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. 

Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak 

dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat 

dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas 

secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil; (3) elemen 

subjektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan katakata sengaja atau culpa 

(tidak sengaja); dan (4) elemen melawan hukum. 

 Farid sendiri membuat tipologi yang lebih sederhana. Menurutnya, suatu 

perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi 

pidana apabila memenuhi dua unsur, yakni adanya unsur actus reus atau 

unsuresensial dari kejahatan (physical element) dan mensrea (mental element), 

yakni keadaan sikap batin. Unsur actus reus merupakan unsur suatu delik, 

sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban pembuat. Actus reus adalah 

menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), sedangkan mens 

rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana, yaitu sikap batin disebut 

unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Mens rea 

adalah sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan 

dan keharusan yang telah ditentukan tersebut. Delik disebut sebagai unsur 

subjektif, yang kalau unsur-unsurnya terbukti, maka berarti terbuktinya 

pertanggungjawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan 



bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (dolus dan culpa lata), tak adanya 

dasar pemaaf (veronstschuldingsgrond) yang semuanya melahirkan schuld-

haftigkeit uber den toter, yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik. 

 Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah 

disebutkan di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur, 

yaitu unsur objektif dan unsur subjektif: 

1.  Unsur objektif, yakni unsur yang terdapat di luar pelaku (dader). Unsur 

objektif ini terdiri dari: 

a. perbuatan manusia, unsur perbuatan manusia ini dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: (1) act, perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan 

positif; dan (b) ommission, tidak aktif berbuat yang disebutjuga 

perbuatan negatif. Perbuatan positif, misalnya mencuri (Pasal 362 

KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan 

perbuatan, misalnya tidak melaporkan kepada pihak berwajib, 

sedangkan is mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan 

negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, 

sedangkan is berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 

304 KUHP) dan sebagainya, 

b.  akibat perbuatan manusia, akibat yang dimaksud adalah membahayakan 

atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 

hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, 

atau kehormatan. Dengan kata lain, akibat perbuatan manusia adalah 

akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan 

hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat 

dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan 

perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul 

bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga 

akibat muncul selang beberapa waktu kemudian. Akibat perbuatan 

manusia ini berkaitan erat dengan kausalitas, 

c.  keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas: 

(1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan, misalnya dalam Pasal 362 

KUHP disebutkan: “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang 



lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan 

mengambil itu dilakukan” dan (2) keadaan setelah perbuatan dilakukan, 

d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Sifat melawan hokum, 

yakni bertentangan dengan hukum sehubungan dengan larangan atau 

perintah. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan 

undang-undang. Sifat dapat dipidana, artinya bahwa perbuatan itu harus 

diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan 

yang diancam dengan pidana itu dilakukan daiam keadaan-keadaan 

yang membebaskan, misalnya dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. 

Dengan kata lain, sifat dapat dipidana berkenaan dengan alasan-alasan 

yang membebaskan terdakwa dari hukuman pidana. 

e.  unsur subjektif, yakni unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader). 

Unsursubjektifdari norma pidana adalah kesalahan (schuld) dari orang 

yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar 

norma pidana. Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau 

tak ada kesalahan” (actus not facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan 

dimaksud di sini adalah kesengajaan (intention/dolus/opzet) dan 

kealpaan (negligent/culpa). Mengenai kesengajaan, para pakar 

menyebutkan tiga bentuk kesengajaan, yaitu: (1) kesengajaan sebagai 

maksud (dolus directus); (2) kesengajaan dengan sadar kepastian; (3) 

kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Mengenai 

kealpaan, para pakar menyebutkan dua bentuk kealpaan, yaitu: (1) tidak 

berhati-hati dan (2) tidak menduga-duga akibat perbuatan itu. Kealpaan 

adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. 

 Unsur subjektif di atas menunjukkan bahwa dipidananya seseorang 

tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya 

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal 

tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.  

 Untuk pemidanaan, masih perlu adanya syarat lain, yaitu bahwa orang 



yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective 

guilt). Di sini, berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” 

(Keine Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder schuld atau nulla poena sine 

culpa). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan 

lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang ini sudah lazim.  

 Dalam hal ini, Sudarto mengemukakan pandangannya sebagai berikut:   

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan 

delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of 

a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk 

penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan, masih perlu adanya syarat bahwa 

orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah 

(subjective guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut 

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan, kepada 

orang tersebut... Di sini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” 

(keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena 

sine culpa). “Culpa” di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. 

 Menurut Saleh, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela 

oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika tidak ingin berbuat 

demikian. Saleh sudah menyatakan: 

Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan normatif 

mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini, dulu 

orang berpandangan psychologisch. “Demikian misalnya pandangan dari 

pembentuk W.V.S. Tetapi kemudian, pandangan ini ditinggalkan dan 

orang lain berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah 

ditentukan bagaimana dalam keadaan batin daripada terdakwa, tetapi 

tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan 

batinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan. 



 Menurut Pomple, sebagaimana dikutip Poernomo, pengertian kesalahan 

mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (verwitjbaarheid) yang pada 

hakikatnya tidak mencegah (vermijdbaarheid) kelakuan yang bersifat melawan 

hukum (der wederrechijke gedraging) di dalam rumusan hukum positif, di situ 

berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (opzet en onactzamheid) yang 

mengarah kepada sifat melawan hukum (wederrechtehjkheid) dan kemampuan 

bertanggung jawab (toerekenbaarheid).38 Dalam kedua pengertian tersebut, 

nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur 

kesalahan. Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tindak 

pidana (strafbaar feit), maka pandangan tersebut masuk pada pandangan yang 

monistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur strafbaar felt itu, meliputi baik 

unsur-unsur pembuatan, yang lazim disebut unsur objective, maupun unsurunsur 

pembuat yang dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur 

perbuatan dan unsur pembuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa strafbaar 

felt adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga seolah-olah 

dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar felt, maka pasti pelakunya dapat 

dipidana. 

 Sebaliknya, pandangan dualistis memisahkan antara tindak pidana 

dengan kesalahan dengan unsur masing-masing. Pandangan ini dikemukakan, 

antara lain oleh Vos, yang memandang pengertian kesalahan berdasarkan tiga 

tanda khusus, yaitu: (1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat 

(schu/dfahigkeit atau zurechnungsfahigkeit), artinya keadaan jiwa si pembuat 

harus normal; (2) hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang 

berupa kesengajaan (do/us) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk-bentuk 

kesalahan; dan (3) tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan atau tidak 

ada alasan pemaaf. Kalau ketiga unsur tersebutterpenuhi, maka prang yang 

bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban 

pidana sehingga is bisa dipidana. 

 Persoalan penting lain dalam pembahasan tentang unsur-unsur perbuatan 

pidana adalah tentang sifat melawan hukum. Secara sederhana, dapatdikatakan 

bahwa setiap perbuatanyangtelah nyata-nyata bertentangan dengan perintah atau 

larangan dalam peraturan perundang-undangan pidana, berarti melawan hukum. 



Tidak ada manfaatnya mempersoalkan ada tidaknya sifat melawan hukum jika 

suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam rumusan peraturan hukum 

pidana. Atas pendirian itulah, maka dapat dikatakan bahwa sifat melawan 

hukum pidana sesungguhnya melekat sebagai bagian tak terpisahkan dan 

merupakan conditio sine quanon dari tiap-tiap rumusan delik. Kendatipun 

demikian, pada kenyataannya pembuat undang-undang menempatkan 'melawan 

hukum' dalam rumusan beberapa delik KUHP, yaitu pasal: 179, 180, 198, 253, 

254, 255, 256, 257, 328, 329, 333, 334, 339, 368, 372, 378, 406, dan 408. 

Pembuat undangundang menjelaskan bahwa istilah 'melawan hukum' 

dipergunakan dalam rumusan pasal-pasal tertentu dari KUHP untuk menghindari 

kemungkinan seseorang dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut padahal 

orang itu menggunakan hak yang melekat pada dirinya. 

 Fakta ini ditanggapi oleh Hasewinkel Suringa, sebagaimana dikutip 

Saleh, dengan mengatakan, “unsur melawan hukum itu hanya merupakan unsur 

mutlak dari suatu delik bilamana undang-undang menyebutkannya dengan tegas 

sebagai unsur delik itu. Dalam hal undang-undang tidak menyebutkannya 

dengan tegas sebagai unsur dari delik, maka melawan hukum hanyalah suatu 

tanda dari suatu delik..”. Perbedaan pandangan, baik di satu sisi terjadi di antara 

para ahli hukum pidana maupun pada sisi yang lain terjadi antara para ahli 

hukum pidana dengan pembuat undangundang, berlangsung dalam debat yang 

pada akhirnya melahirkan dua pandangan berbeda. 

 Kedua pandangan tersebut adalah 'ajaran melawan hukum materil' dan 

'ajaran melawan hukum formil.' Penganut ajaran 'melawan hukum formil' 

berpendapat bahwa kendatipun unsur 'melawan hukum' merupakan syarat dari 

suatu perbuatan pidana, tetapi tidak merupakan unsur yang berdiri sendiri, 

kecuali jikalau istilah melawan hukum dimuat secara tegas dalam suatu rumusan 

pasal. Hamzah, misalnya mengatakan: “Dalam penjatuhan pidana, harus dipakai 

hanya melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif 

yang tertulis karena alasan asas nullum crimen sine lege stricta.': Sedangkan 

penganut ajaran 'melawan hukum materil' berpendapat bahwa tidak penting 

istilah melawan hukum termuat secara tegas dalam rumusan delik, yang penting 

melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, bahkan penganut ajaran 



melawan hukum materil mengatakan bahwa melawan hukum bukan sekadar 

bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum 

tidak tertulis Para sarjana dan ahli hukum pidana memberikan pengertian 

'melawan hukum' dengan pelbagai istilah, antara lain: (1) bertentangan dengan 

hukum objektif atau peraturan perundang-undangan, (2) bertentangan dengan 

hukum subjektif atau hak orang lain, (3) tidak berhak atau tidak mempunyai hak, 

(4) tidak mempunyai izin, (5) tanpa alasan, dan sebagainya. 

 Menurut Schaffmeister, sifat melawan hukum memiliki empat makna 

yang berbeda, tergantung pada korelasi antara istilah itu dengan objek yang 

hendak dikaji, yakni: (1) sifat melawan hukum umum, (2) sifat melawan hukum 

khusus, (3) sifat melawan hukum formal, dan (4) sifat melawan huktim 

materiil.46 Perihal keempat makna dari istilah sifat melawan hukum itu, 

Schaffmeister menjelaskannya lebih lanjut sebagai berikut: 

“Sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam 

undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi. Sifat melawan 

hukum materil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum 

yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar. Sifat 

melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian dari 

undang-undang) berarti bertentangan dengan hukum. Ini umumnya 

terjadi kalau perbuatannya bersifat melawan hukum formal dan tidak ada 

alasan pembenar. Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum 

sebagai bagian dari undang-undang) mempunyai arti khusus dalam setiap 

rumusan delik di mana sifat melawan hukum menjadi bagian dari 

undang-undang dan dapat dinamakan suatu aset dari sifat melawan 

hukum umum. Ini harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya” 

 

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana 

 Menurut Saleh, para penulis pada umumnya tidak membicarakan 

konsepsi pertanggungjawaban pidana. Saleh menyatakan bahwa mereka telah 

melakukan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan 

berkesimpulan bahwa orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”.  

 Dengan cara demikian, menurut Saleh, mereka tidaklah membicarakan 



konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuranukuran 

tentang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya merumuskan konsep 

pertanggungjawaban pidana dipandang perlu. Dengan mengutip pendapat Alf 

Ross, Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu 

perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana 

karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah, berarti untuk 

tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem 

hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa 

tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Hal itulah yang 

mendasari konsepsi liability menurut Saleh. 

 Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban (liability) itu 

merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa 

Latin, ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea 

ini dilandaskan pada maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea, yang berarti 

“suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran 

orang itu jahat..” Menurut pandangan tradisional, di samping syarat-syarat 

objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif 

atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan 

pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem 

hukum kontinental (civil law), syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yakni 

bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. 

Dalam sistem hukum Anglo-Saxon (common law), syarat-syarat ini disatukan 

dalam mens rea. 

 Dengan demikian, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana 

adalah penilaian apakah seseorang tersangka/ terdakwa dapat 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Kesalahan, 

pertanggungjawaban, dan pidana merupakan tiga unsur yang saling berkaitan 

satu sama lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya 

pelanggaran terhadap suatu sistem aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas 

dan beraneka ragam. Kesamaan dari keanekaragaman itu adalah bahwa 

semuanya meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh 



suatu kelompok tertentu. Jadi, sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, 

pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem normatif. 

 Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang 

selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua 

aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada 

atau tidak adanya kesalahan. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme) 

berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan 

sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka 

tidak ada kesalahan dan apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, 

sehingga tidak ada pemidanaan. Sebaliknya, kaum determinis (penganut 

determinisme) mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. 

Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti, nafsu-nafsu 

manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah 

perangsangperangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan 

watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya 

atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab is tidak punya kehendak bebas. 

Namun, meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti 

bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya. 

 Selain aliran indeterminisme dan aliran determinisme, dalam masalah 

pertanggungjawaban pidana, juga terdapat dua aliran lain, yaitu aliran monsitis 

dan aliran dualistis. Aliran dualistis memisahkan tindak pidana dengan 

pertanggungjawaban pidana. Mereka yang berpegang pada pandangan dualistis 

ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-

undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, baik dilakukan 

oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggungjawab. Sebaliknya, 

mereka yang berpegang pada aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana 

itu meliputi juga pertanggungjawaban. Konsekuensinya adalah kemampuan 

bertangung jawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan 

bertanggung jawab, maka tidak ada tindak pidana. 

 Aliran monistis antara lain dikemukakan oleh Simon, yang merumuskan 

“strafbaar felt” sebagai “eene strafbaar gestede, onrechamatige, met schuld in 



verband staande handeling van een orekeningvatbaar person” (suatu perbuatan 

yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, 

dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan prang itu dianggap bertanggung 

jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur strafbaar felt 

itu, meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, 

maupun unsur-unsur pembuat yang dinamakan unsur subjektif. Oleh karena 

dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa strafbaar felt adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana 

sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi strafbaar felt, maka pasti 

pelakunya dapat dipidana. 

 Aliran monsitis terhadap strafbaar felt yang penganutnya merupakan 

mayoritas di seluruh dunia memandang unsur pembuat delik sebagai bagian 

strafbaar felt. Ch. J.E. Enschede dan A. Heijder, misalnya, melukiskan strafbaar 

felt sebagai een dader-complex. Sementara JM. Van Bemelen tidak memberikan 

definisi teoretis, namun hanya menyatakan bahwa harus dibedakan antara 

“bagian inti” (bestandelen) dengan “unsur” (element) strafbaar felt. Menurut 

pandangan monistis ini, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang 

menyangkut pembuat delik, meliputi: (1) kemampuan bertanggungjawab; (2) 

kesalahan dalam arti luas (sengaja dan/ atau kealpaan); dan (3) tidak ada alasan 

pemaaf. 

 Di lain pihak, aliran dualistis berpendapat bahwa unsur perbuatan pidana 

dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Tokoh 

yang pertama kali menganut aliran dualistis ini adalah Herman Kontorowicz, 

yang pada tahun 1933 menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan 

(schuld) yang ketika itu dominan, yang oleh Kontorowicz disebut objektive 

schuld, oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan 

(merkmal der handlung). Untuk adanya “strafvoraussetzungen” (syarat-syarat 

penjatuhan pidana terhadap pembuat), diperiukan terlebih dahulu pembuktian 

adanya “strafbare handlung” (perbuatan pidana), sesudah itu dibuktikan schuld 

atau kesalahan subjektif pembuat. Kontorowicz hendak menegaskan bahwa 

unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan dua 

hal yang terpisah. Di dalam unsur pertangungjawaban pidana, unsur yang utama 



adalah kesalahan. Pengertian itulah yang dinamakannya pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut “strafrectterlijke 

toerekening” dan dalam bahasa Inggris disebut “criminal responsibility” atau 

“criminal liability”. 

 Kontorowicz menyatakan bahwa strafbaare handlung harus diberi 

makna handlung yang mencocoki rumusan Wet dan yang tidak dibenarkan oleh 

alasan pembenar. Pidana ditujukan baik terhadap handlung maupun handelinde, 

kedua segi itu adalah sama-sama pentingnya untuk penjatuhan pidana. Oleh 

karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (strafvoranssetzungen) yang 

umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang 

memandangnya sebagai kualitaskualitas handlung, ibarat suatu markmalshaufe 

(tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut 

hakikatnya syarat masingmasing, dengan memperhatikan dua segi tadi, yang 

satu dengan yang lainnya merupakan bentuk yang pararel. Pada segi handlung 

yang boleh dinamakan pula segi objektif atau “rat” ada 

“tatbestandsmaszigkeit” (hal mencocoki rumusan wet) dan tidak adanya alasan 

pembenar (fetilen von rechtertigungsgrunden), sebaliknya pada segi handelnde 

yang boleh dinamakan segi subjektif ada “schuld” (kesalahan) dan tidak adanya 

alasan pemaaf (fehlen von personilichen strafausschieszunggrunden). 

Sebagaimana hanya segi pertama sajalah yang mungkin tatbestandsmazig, maka 

hanya segi kedua sajalah yang mungkin schuldig. Sementara itu segi-segi 

tersebut jika dipandang sebagai kesatuan tidak hanya berdampingan semata-

mata (pararel-verhaltnis), bahkan yang satu merupakan syarat batin yang lain 

(bedgungsverhaltnis). Segi yang menjadi syarat adalah “tah”, yaitu “die 

strafbare handlung” dalam makna yang dipakai dalam strafgezetzbuch, yang 

merupakan “dos kriminelle unrecht”, sedangkan yang diisyaratkan adalah segi 

“schuld” oleh karena “schuld” adanya baru sesudah ada “unrecht” atau sifat 

melawan hukumnya perbuatan dan tak mungkin ada”schuld” tanpa 

adanya”unrecht”. 

 Dengan demikian, dalam ajaran Kontorowicz, antara perbuatan pidana 

dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana memiliki hubungan erat seperti 

halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan 



pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban. 

Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban 

yang berupa pengenaan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, juga berlaku 

asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld, keine 

strafe ohne schuld; actus non facit reum nisi mind is guilty; act does not make 

person qulty unless his mind is guilty). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku 

adalah, andaikata sekalipun seseorang tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal 

itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya. Bahkan, 

membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai 

jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema. Selanjutnya, asas kesalahan adalah 

asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga 

meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum 

pidana, tetapi harus didasari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut 

undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif. 

 Dalam hukum pidana Belanda telah lama dikenal dan dianut azas hukum 

geen straf zonder schuld yang kemudian dianut pula di Indonesia dan 

diterjemahkan dengan, “tiada pidana tanpa kesalahan” serta dimaknai sebagai, 

“seseorang hanya dapat dipidana jika pada perbuatannya ada suatu kesalahan 

atau ada suatu sifat yang tercela.” Dengan kata lain, azas “tiada pidana tanpa 

kesalahan” baru dapat diterapkan jika perbuatan yang dituduhkan kepada 

seseorang adalah perbuatan pidana. Sejarah azas geen straf zonder schuld 

bermula ketika di Perancis berlaku ajaran fait materielle yang menyatakan 

bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, baik berupa kejahatan 

maupun berupa pelanggaran harus dipidana, tidak peduli apakah ia mempunyai 

kesalahan atau tidak, kecuali dalam rumusan delik dimuat unsur kesalahan. 

 Ajaran fait materielle menandakan bahwa sudah cukup untuk 

menjatuhkan pidana kalau perbuatan yang akan dipidana sudah sesuai dengan 

rumusan ketentuan pidana dan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak 

perlu meneliti ada tidaknya kealpaan atau kesengajaan dalam perbuatan pelaku. 

Pada akhir abad ke XVIII, ajaran ini sangat ditentang oleh beberapa kalangan 

karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terpidana yang sama 

sekali tidak mempunyai kesalahan. Serentak dengan penolakan tersebut, para 



ahli hukum pidana menganjurkan agar segera diterima dan dipergunakan ajaran 

geen straf zonder schuld. Ajaran geen straf zonder schuld baru sungguh-

sungguh diterima pada tanggal 14 Febuari 1916, ketika Pengadilan Tinggi 

Belanda (Hoge Road) secara tegas membenarkan pendapat yang menganut 

semboyan geenstrafzonderschuld, melalui putusan yang dikenal dengan arrest 

susu. Sampai sejauh itu, ajaran fait materielle masih dianut dalam KUHP 

Indonesia sepanjang mengenai pelanggaran, di mana hakim tidak perlu 

menemukan bukti mengenai adanya kealpaan atau kesengajaan, sebagaimana 

pada kejahatan. Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam Buku II KUHP tentang 

kejahatan (misdrijven), terutama dalam pasal-pasal yang ketentuannya selalu 

mengandung unsur kesalahan, baik berupa kealpaan ataupun kesengajaan. 

Sebaliknya, dalam Buku III KUHP tentang pelanggaran (overtredingen), 

kebanyakan pasalpasalnya tidak memuat unsur kesalahan, kecuali ketentuan 

yang memuat kata kerja yang berarti kesengajaan sebagaimana pasal 490 ke-1, 

496, 504 dan 551, sedangkan ketentuan yang memuat tentang kealpaan adalah 

pasal 490 ke-3. 

 Di Indonesia azas geen straf zonder schuld tidak tertulis dalam KUHP, 

namun Mahkamah Agung87 dalam putusannya tanggal l3Apri11957, Nomor 

1/1957/MA.Pid,atas nama Roeslan Abdoelgani, sebagaimana termuatdalam 

Majalah Hukum tahun 1957 Nomor 7-8 halaman 13-19 menganggap bahwa 

berlakunya prinsip tiada pidana tanpa kesalahan adalah sesuai dengan rasa 

keadilan. Setelah itu, prinsip tiada pidana tanpa kesalahan diatur dalam Undang-

Undang nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman ex pasal 4 ayat (2) yang berbunyi,'Tiada seorang jua pun 

dapatdijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang 

sah menurut undang-undang, mendapat kevakinan bahwa seorang yang dianggap 

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas 

dirinya.” Ketentuan di atas, kemudian diambil alih secara mutatis mutandis dan 

ditempatkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ex pasal 6 ayat (2), yaitu undang-

undang yang mencabut UU nomor 19 c tahun 1964. 

 Pada intinya supaya seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana, 



maka pertama-tama harus ada perbuatan pidana, yang kedua bahwa pelaku 

perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, baik berupa kealpaan maupun 

kesengajaan, yang ketiga bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas 

perbuatan yang jelas-jelas sudah ada kesalahan itu, dan yang keempat bahwa 

ternyata tidak ada alasan pemaaf. Sehubungan dengan sekuensi atau hierarki dari 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, Saleh menegaskan: 

“karena tidaklah ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas 

perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan 

hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih 

dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan 

kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula 

dengan perbuatan yang dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang 

mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah: (1) 

melakukan perbuatan pidana, (2) mampu bertanggung jawab, (3) dengan 

kesengajaan atau kelapaan, dan (4) tidak adanya alasan pemaaf.” 

 Dengan demikian, secara sederhana, pertanggungjawaban pidana harus 

memenuhi tiga unsur, yakni: (1) kesalahan, (2) kemampuan bertanggung jawab, 

dan (3) tidak ada alasan pemaaf. 

 Kata kesalahan yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia merupakan 

terjemahan dari kata schuld dalam arti luas yang secara umum dipergunakan 

oleh banyak ahli hukum pidana, meliputi schuld atau kesalahan dalam arti 

sempit, yaitu kealpaan atau dalam bahasa Latin disebut culpa serta kesengajaan 

atau opzet dalam bahasa Belanda dan/atau do/us dalam bahasa Latin. Perbedaan 

antara melakukan kealpaan/kelalaian dengan melakukan kesengajaan ialah 

bahwa kesengajaan ditujukan kepada suatu hasil dari perbuatan, sedangkan pada 

kealpaan lebih menekankan pada tidak adanya atau kurangnya perhatian dan 

kepedulian pada suatu hal yang mungkin akan terjadi dan kelalaian itu 

menimbulkan akibat yang sesungguhnya tidak dimaksudkan dan/atau dapat 

dihindari oleh pelaku. 

 Menurut Memorie van Toelicting (MvT), kesengajaan berarti 

menghendaki mengetahui (willens en wettens), artinya si pembuat menghendaki 

apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yangdilakukannya. Dalam KUHP 



(Crimineel Wetboek) Tahun 1809, disebutkan bahwa “sengaja ialah kemauan 

untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau 

diperintahkan oleh undang-undang.”. Beberapa sarjana merumuskan de will 

sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan 

dari kehendak. De will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang 

dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan 

pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau 

membayangkan. 

 Menurut Kartanegara, sebagaimana dikutip Marpaung, yang dimaksud 

dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang 

yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) 

perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari 

perbuatan itu. Kesengajaan dapat dibedakan atas tiga tingkatan, yaitu: (1) 

sengaja sebagai niat (dolus directus), dalam arti ini akibat delik adalah motif 

utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada, maka 

perbuatan tidak akan dilakukan; (2) sengaja kesadaran akan kepastian, dalam hat 

ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi 

akibat tertentu dari perbuatan itu, dan (3) sengaja insyaf akan kemungkinan 

(dolus eventualis), dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi 

kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu. 

 Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan 

unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A 

mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” 

apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan 

atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu 

akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau 

membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang 

ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu 

dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan 

yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitikberatkan pada apa yang 

diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu 

ia berbuat. 



 Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori 

pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah karena dalam kehendak 

dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, 

orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang 

sesuatu itu. Tapi, apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki 

olehnya. Lagi pula, kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana 

berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan 

perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan 

yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu 

sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) 

antara motif, perbuatan, dan tujuan, harus ada hubungan kausal dalam batin 

terdakwa. 

 Dari uraian tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak 

mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan 

diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena 

hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. 

Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan 

dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti 

perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-

keadaan yang menyertainya. 

 Dalam perkembangannya kemudian, secara teoretis bentuk kesalahan 

berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai 

maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar 

kemungkinan. Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti 

dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim 

menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi 

juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktik peradilan 

semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan 

sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. 

 Di sisi lain, kealpaan adalah keadaan di mana seorang terdakwa tidak 

bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan 

larangan itu, artinya ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. 



Jadi dalam kealpaan, terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak 

berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal 

menimbulkan keadaan yang dilarang. 

 Mengenai kealpaan ini, Moeljatno mengutip pandangan Smidt yang 

merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk Wetboek van Strafrecht 

(WvS) sebagai berikut: 

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa 

kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam 

pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar 

berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan 

jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak 

pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan 

pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah 

menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui 

timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam 

batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah 

bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. 

 Berdasarkan pandangan di atas, Moeljatno menyimpulkan bahwa 

kesengajaan itu berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, keduanya memiliki 

kesamaan, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 

adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi 

bentuknya lain. Dalam kesengajaan, terdapat sikap batin orang menentang 

larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak 

berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan 

keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno 

mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan 

penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan 

penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. 

 Sementara D. Simons, sebagaimana dikutip Marpaung, menjelaskan 

konsep kealpaan sebagai berikut: 

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhatihati 

melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan 



itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih 

mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui 

bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang 

dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap 

melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga 

akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah 

suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu 

dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih 

dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang 

keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang 

diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui 

bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. 

 Menurut MvT, sebagaimana dikemukakan Rusli Effendi, kealpaan 

terletak antara sengaja dan kebetulan. Kealpaan itu Baru ada kalau orang dalam 

suatu hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil 

tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan alpa sebagai kurang 

mengambil tindakan pencegahan atau kurang hatihati. Kealpaan dapat dibedakan 

atas beberapa tingkatan, antara lain: (1) kealpaan dengan kesadaran (bewuste 

schuld), dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 

timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegahnya namun 

akibat tersebut timbul juga, dan (2) kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste 

schuld), dalam hal ini, 

si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang 

dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan is seharusnya 

memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 

 Terkait dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana ini, 

Schaffmeister mengatakan:  

“tiada pidana tanpa kesalahan... lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana 

tanpa ada kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan 

tetapi...dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang 

kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut.... Azas kesalahan 



adalah asas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian 

fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua 

ajaran penting dalam hukum pidana.... dari semua syarat dapat dipidana, 

inilah yang paling langsung berhubungan dengan pidana. Sementara itu, 

asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tiada 

kesalahan tanpa pidana... baik dalam teori maupun praktik, bahwa 

kesalahan tidak selalu harus dibalas. Banyak dan beraneka kesalahan 

yang tidak perlu dibalas. Kita teringat akan asas oportunitas dan putusan 

bersalah tanpa dipidana yang sekarang juga mungkin di Belanda. Sifat 

hubungan antara kesalahan dan dipidana menjadi jelas dengan 

memandang kesalahan sebagai dasar pidana... Karena kesalahan, pidana 

menjadi sah. Dengan perkataan lain, kesalahan adalah dasar 

mengesahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan... adanya 

kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi, 

kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat 

menyimpulkan adanya kesalahan. 

 Dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan perbuatan tercela adalah 

perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan 

karenanya dicela oleh hukum pidana, sebagaimana termuat dalam pelbagai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur perihal 

perbuatan pidana. Dalam kerangka itu, Harkrisnowo mengatakan: 

“dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang 'tidak 

baik' atau 'bahkan buruk' dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat 

ancamannya pada masyarakat tidak terlalu besar, maka perilaku terse-

but, tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana. Sebaliknya, sekali 

suatu perbuatan ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, maka hukum 

memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela. Hukum 

bahkan mengharapkan sistem moral dapat mengikutinya. Artinya, 

masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuatan tersebut. Dengan 

demikian, celaan yang ada pada tindak pidana yang sebenarnya lebih 

pada celaan yang bersifat yuridis, diharapkan pada suatu saat mendapat 

tempat sebagai celaan dari segi moral.” 



 Sehubungan dengan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana 

ini, Hamzah menyebutkan beberapa ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang 

luas, yaitu: (1) dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat, (2) adanya kaitan 

psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam 

arti sempit (culpa), (3) tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus 

dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dari yang 

tersebut pada butir (3) dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan 

hukum.” Sementara Tresna menyatakan, supaya seseorangdapatdipersalahkan 

menuruthukum pidana, maka diperlukan: (1) adanya kesadaran pertanggungan 

jawab, (2) adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa seseorang atas 

perbuatannya, dan (3) kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari 

pertanggungjawaban. 

 Unsur lain dalam pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan 

bertanggung jawab. Menurut Simon, sebagaimana dikutip Prasetyo, kemampuan 

bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa 

sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum 

maupun dari sudut orangnya, dapat dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana 

mampu bertanggung jawab apabila: (1) mampu mengetahui/menyadari bahwa 

perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan (2) mampu menentukan 

kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. 

 Sementara Van Hamel merumuskan kemampuan bertanggung jawab 

sebagai keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga 

kemampuan, yaitu: (1) mengerti akibat nyata dari perbuatannya sendiri; (2) 

menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat 

bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan (3) mampu menentukan 

kehendaknya untuk berbuat. 

 Di lain pihak, Pompe tidak mau menggunakan kriteria “normalitas” 

karena mengasumsikan bahwa pengertian normal itu kabur dan tidak dapat 

ditentukan secara kuantitatif. Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab 

(toerekeningsvatbaar held) memuat beberapa unsur, yakni: (1) kemampuan 

berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan 

menentukan kehendaknya; (2) pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah 



lakunya; dan (3) pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 

pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). 

 Dalam KUHP, tidak ada ketentuan tentang pengertian kemampuan 

bertanggung jawab. Ketentuan yang berhubungan dengan itu adalah pasal 44, 

yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau 

jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.” Berdasarkan pasal 44 

KUHP tersebut dan pendapat beberapa sarjana hukum, Moeljatno 

menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada: 

(1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; dan (2) kemampuan 

untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya 

perbuatan tadi. 

 Poin yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Poin yang kedua adalah faktor 

perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan 

keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai 

konsekuensinya, orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut 

keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka is tidak mempunyai 

kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya 

cacat atau sakit dalam tumbuhnya. 

 Menurut van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Tresna, persyaratan yang 

diperlukan untuk menentukan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada 

seseorang adalah orang itu harus nyata mempunyai jiwa yang sehat atau normal 

dan sudah matang sehingga is mampu untuk menginsafi apa yang tidak boleh 

atau tidak patut dilakukan di dalam hubungan kemasyarakatan. la harus dapat 

menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya itu melawan hukum”.  

 Disadari sepenuhnya bahwa sangat sulit memberikan batasan yang 

tegasantara normal dan abnormal. Oleh karena itu, Tresna mengutip memori 

penjelasan KUHP, bahwa pertanggungjawaban itu dapat lenyap, karena: (1) 

sebab-sebab yang berada pada kepribadian orang yang berbuat itu sendiri, 



seperti misalnya penyakit gila, belum sampai umur, atau (2) sebab-sebab yang 

datang dari luar, seperti di dalam keadaan force majeur, perlawanan yang 

dipaksakan, peraturan hukum, dan perintah jabatan, sebagaimana ditetapkan 

dalam KUHP ex pasal 48, 49, 50 dan 51 sebagai sebab-sebab yang umum dan 

dalam pasal 166, 211, dan 310 ayat (3) KUHP untuk sebabsebab yang bersifat 

khusus. 

 Dalam literatur hukum pidana, ada begitu banyak definisi tentang 

kemampuan bertanggungjawab, yang satu sama lain berbeda formulasinya, 

tetapi mengandung kesamaan makna. Para sarjana hukum pada umumnya 

berpendapat bahwa dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab sebagai 

unsur pertama dari kesamhan yang mesti ada pada diri seorang pelaku tindak 

pidana, baik dalam kapasitas sebagai terperiksa, tersangka maupun terpidana, 

maka dalam praktik hukum pidana, setiap orang secara umum dipandang 

memiliki keadaan psikis yang sehat dan normal. Hal ini tidak perlu dibuktikan 

dengan alat-alat bukti yang sah. Jika dalam proses pemeriksaan ternyata pada 

diri pelaku terdapat dugaan kuat bahwa ada abnormalitas psikis, yang ditandai 

dengan keseringan memberikan jawaban tidak logis, dungu bahkan sinting, 

barulah kemudian diperlukan adanya penyelidikan khusus untuk memastikan 

kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. 

 Unsurlain dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidakadanya alasan 

pemaaf. Dalam peraturan perundang-undangan pidana, alasan pemaaf dapat 

ditemukan dalam ketentuan pasal 48 dan pasal 49 KUHP, tentang keadaan 

darurat atau overmacht, dan pembelaan darurat atau noodweer dengan 

konsekuensi pembelaan darurat yang berlebihan noodweer exes/ noodtoestand. 

Pencarian terhadap alasan pemaaf diarahkan pada keadaan di luar diri pelaku 

yang sedemikian kuatnya mendorong pelaku untuk memilih dengan sadar, 

tindakan yang dilakukannya. 

 Aspek alasan pemaaf ini biasanya dibahas dalam kaitannya dengan 

pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana yang dalam KUHP dimuat 

dalam Buku II Bab Ill tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan, 

atau Memberatkan Pengenaan Pidana. Doktrin hukum pidana biasanya membuat 

pembedaan terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara 



dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan 

pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) 

jenis alasan penghapus pidana, yaitu: (1) alasan pembenar, yakni alasan yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini 

telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak 

bersifat melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan 

pembenar ini dapat dijumpai, antara lain dalam perbuatan yang merupakan 

pembelaan darurat (Pasal 49 ayat (1) KUHP), perbuatan untuk melaksanakan 

perintah undangundang (Pasal 50 KUHP), dan perbuatan melaksanakan perintah 

jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP), (2) alasan pemaaf, 

yakni alasan yang menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak 

dapat dicela atau is tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan 

meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini, ada alasan yang 

menghapuskan kesalahan si pembuat sehingga tidak dipidana. Alasan pemaaf ini 

dapat dijumpai dalam hal orang melakukan perbuatan dalam keadaan tidak 

dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvaatbaar), pembelaan terpaksa yang 

melampaui batas (noodweerexcess), dan daya paksa (overmacht). 

 Dalam hukum positif Indonesia, konsep dan sistem pertanggungjawaban 

pidana tidak dirumuskan secara definitif. KUHP tidak menyebutkan secara 

eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP 

sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Namun, 

makna kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh KUHP maupun 

peraturan perundang-undangan yang lain. Kedua istilah itu sering dipakai dalam 

rumusan delik, seakan-akan sudah pasti dan tidak menimbulkan keraguan lagi 

dalam pelaksanaannya, meskipun tidak begitu jelas apa maknanya. 

 Rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, 

secara eksplisit menyebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan, namun tidak 

menyodorkan konsep kedua istilah tersebut. Pasal-pasal KUHP yang 

menyebutkan istilah kesengajaan dan kelpaan secara eksplisit adalah sebagai 

berikut: 

1. dengan sengaja, misalnya pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa 

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 



dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, 

2. karena kealpaan, misalnya pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa 

karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling 

lama satu tahun.”. 

 Meskipun istilah sengaja dan kealpaan disebutkan secara eksplisit pada 

pasal-pasal di atas, namun KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang 

dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan dalam pasal tersebut. Namun. 

berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum. dapat disimpulkan bahwa 

dengan rumusan seperti itu, berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur 

kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk 

memidana pelaku, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur 

kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan. 

 Selain itu, ada pula pasal-pasal KUHP yang menyebutkan kesengajaan 

atau kealpaan tidak secara eksplisit, namun dari rumusannya sudah dapat 

ditafsirkan secara gramatikal bahwa rumusan yang demikian tak lain dan tak 

bukan harus dilakukan dengan sengaja. Beberapa contoh pasal itu adalah sebagai 

berikut: 

1. dengan maksud, misalnya pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah.”, 

2. mengetahui/diketahui, misalnya pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Barang 

siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau 

untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu 

benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari 

kejahatan penadahan.”, 

3. dengan paksa, misalnya pasal 167 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan 

paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah, ruangan, atau 

pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau 



berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak 

atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah.”, 

4. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya pasal 175 KUHP yang 

berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau 

upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, 

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”. 

 Pasal-pasal tentang kejahatan sebagaimana diuraikan di atas, 

menyebutkan dengan jelas unsur kesalahan atau setidak-tidaknya bisa 

ditafsirkan secara gramatikal unsur kesalahan tersebut. Sebaliknya, pasal-pasal 

tentang pelanggaran dari rumusannya ada yang jelas-jelas mensyaratkan unsur 

kesalahan, ada pula yang tidak jelas rumusannya sehingga sulit diidentifikasi 

apakah kesalahan merupakan unsur yang harus ada atau tidak. 

 Pasal-pasal yang secara jelas mensyaratkan adanya unsur kesalahan 

biasanya dirumuskan secara aktif, seperti menghasut, menjual, menawarkan, 

membagi-bagikan, memburu, membawa, menjalankan, memberi, menerima, 

tidak memenuhi kewajiban, dan dengan terang-terangan menunjukkan. Pasal-

pasal yang dirumuskan seperti ini dapat ditafsirkan bahwa unsur kesalahan harus 

terdapat di dalamnya. Di samping pasalpasal tersebut di atas, terdapat pula 

pasal-pasal pelanggaran lain yang dilihat dari rumusannya tidak terlalu jelas 

sehingga tidak mudah untuk menafsirkan apakah harus ada unsur kesalahan atau 

tidak, seperti rumusan pasal-pasal berikut ini: 

1. tidak menaati perintah atau petunjuk, misalnya pasal 511 KUHP yang 

berbunyi: “Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan dan sebagainya 

tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk 

mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam 

dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.” 

2. tanpa wenang, misalnya pasal 518 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa tanpa 

wenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu 



barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana 

denda paling banyaktiga ratustujuh puluh lima rupiah.”,  

3. melanggar kesusilaan, misalnya pasal 532 KUHP yang berbunyi: 

 “Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda 

paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: (1) barang siapa di muka 

umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan, (2) barang siapa 

di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan, (3) barang 

siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau 

gambaran yang melanggar kesusilaan.”, 

4. pasal 540 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa menggunakan hewan untuk 

pekerjaan dengan yang terang melebihi kekuatannya''. 

 Dalam pasal 511 dan 518 tersebut di atas, “tidak menaati perintah” dan 

“tanpa wewenang” tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah pasal tersebut dilakukan 

dengan sengaja atau alpa. Demikian juga halnya dengan pasal 532, di muka 

umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan, apakah dilakukan dengan 

sengaja atau alpa. Pasal 540 juga tidak dicantumkan unsur kesengajaan atau 

kealpaan. Jika tidak jelas unsur kesengajaan atau kealpaan itu, maka penegakan 

hukumnya menjadi sulit karena bisa saja pelaku menyatakan melakukan hal itu 

karena tidak mengetahui akan adanya perintah atau pelaku tidak mengetahui 

bahwa is tidak wenang. Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan 

menarik, apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat demikian dengan maksud ke 

arah pertanggungjawaban terbatas (strict liability). Jika demikian, maka tanpa 

disadari sebenarnya KUHP kita menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, 

terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran. 

 Dalam sejarahnya, pembentuk WvS pernah berpandangan bahwa apabila 

seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka dia tentu dipidana dengan tidak 

menghiraukan apakah padanya ada kesalahan atau tidak. Pada waktu itu 

kesalahan diperlukan hanya pada jenis tindak pidana yang disebut kejahatan, 

tidak pada pelanggaran. Hal ini disebutkan oleh MvT sebagai berikut: 

“Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, 

apakah ada kesengajaan atau kealpaan. Apakah terdakwa telah 

melakukan sesuatu yang lalu bertentangan dengan undang-undang? 



Cuma inilah yang perlu diselidiki. Dan dari jawabannya pula, tergantung 

apakah dijatuhkan pidana atau tidak. Pendapat demikian ini dinamakan 

ajaran felt materiel. Di sini, tidak dihiraukan sama sekali tentang syarat 

kesalahan”  

 Pandangan itu juga dipraktikkan dalam pengadilan Hooge Raad pada 23 

Mei 1899, 17 Desember 1908 dan 18Januari 1915. Dalam pertimbangan 

Mahkamah Agung Belanda itu, disebutkan: “Tidaklah menjadi soal, apakah 

terdakwa itu telah berbuat dengan sengaja atau dengan alpa asal tidak karena 

daya memaksa (overmacht), maka is melakukan perbuatannya itu.”. Pada bagian 

lain Hooge Raad pernah berpendapat: 

“Adalah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena 

telah melakukan pelanggaran, apabila orang itu secara materiil atau 

secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu 

ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku 

orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.” 

 Berdasarkan pandangan pembentuk WvS yang diikuti oleh putusan 

Mahkamah Agung Belanda tersebut, tidak diragukan lagi bahwa pembentuk 

WvS menghendaki agar terhadap pelanggaran tidak perlu ada unsur kesalahan. 

Kenyataan itu telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum. 

Simons adalah salah satu perkara yang menentang pendapat itu. Pada tahun 

1884 is telah mulai melancarkan serangannya terhadap pendapat klasik itu, 

antara lain dalam karangannya Schuldbegrip bij overtredingen dan Themis 1884. 

Asas pokok yang diajukan adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat 

mengenai penerapan ajaran feitmateriel. Disatu pihak, penjelasan WvS 

menyebutkan bahwa untuk pelanggaran tidak diperlukan adanya kesengajaan 

atau kealpaan, cukup apabila perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik 

sehingga is dapat dipidana. Pendapat seperti ini diikuti juga oleh pengadilan. 

Namun di pihak lain, para ahli hukum mempermasalahkan penerapan felt 

materiel itu yang dirasakan mengandung ketidakadilan. Pola pikir ahli hukum 

pada waktu itu adalah karena dianutnya doktrin tidak tertulis yang berbunyi 

“tidak ada pidana tanpa kesalahan.” 



 Kebijakan menetapkan suatu sistem pertangunggungjawaban pidana 

sebagai salah satu kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan persoalan 

pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan 

sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai 

pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan 

perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut, Roscoe 

Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of Law, mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut: “Use the simple word “liability” for the situation 

where by one exact legally and other is legally subjected to the exaction. 

 Bertolak dari rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability 

tersebut, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum 

secara timbal balik. Pound menguraikan secara sistematis perkembangan 

konsepsi liability. Menurut Pound, pada awalnya liability diartikan sebagai suatu 

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari 

seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya 

perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu 

kedamaian dan ketertiban dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai 

suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, 

semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. 

Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus 

“dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh 

perbuatan pelaku yang bersangkutan. Berdasarkan pandangan Pound tersebut, 

Atmasasmita berpendapat bahwa konsep liability diartikan sebagai reparation 

sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi liability dari composition for 

vengeance menjadi reparation for injury. Perubahan bentuk wujud ganti rugi 

dalam sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara 

historis merupakan awal dari liability atau “pertanggungjawaban”. 

 Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) sesungguhnya tidak 

hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-

nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan 

teknologi pada abad 20 ini sangat pesat sehingga turut menimbulkan 



perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai 

kesusilaan umum. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap 

tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, 

pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan, serta 

terhadap harta benda. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukanlah 

sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa, akan tetapi ia bersifat 

relatif dan tidak stabil. 

 Indonesia sebagai penganut sistem civil law, mengakui asas kesalahan 

sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam 

praktiknya, juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal itu 

terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut 

diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. 

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mendapat 

tanggapan pro dan kontra dari kalangan para ahli hukum. Schaffmeister 

menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan 

asas mens rec. Namun, Arief melihat dari sisi lain. Arief berpendapat bahwa 

pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata 

sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai 

pelengkap (complement) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. 

Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Arief dinamakan 

“asas monodualistik”. 

 Penyimpangan terhadap asas kesalahan dimaksud antara lain terdapat 

dalam RUU KUHP Tahun 2004, yang mengakui asas strict liability dan 

vicarious liability. RUU KUHP Tahun 2004 pada dasarnya tetap mengakui asas 

kesalahan sebagai asas dalam pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan 

(culpabilitas) dalam RUU KUHP Tahun 2004 disebutkan secara eksplisit dalam 

pasal 35 ayat (1) sebagaimana asas legalitas. Hal ini merupakan sikap RUU 

KUHP Tahun 2004 yang mendasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa 

asas kesalahan yang didasarkan pada nilai “keadilan” harus disejajarkan 

berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai “kepastian”. 



 Walaupun RUU KUHP Tahun 2004 berprinsip bahwa 

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal 

tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (strict 

liability) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Hal ini 

disebutkan dalam pasal 35 ayat (2) dan (3).  

 Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability 

without fault). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika is 

telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-

undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Dalam RUU KUHP 2004, asas 

ini disebutkan dalam pasal 35 ayat (2) sebagai berikut: 

“Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa 

seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya 

unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya 

kesalahan.”. 

 Untuk memahami latar belakang dan alasan dicantumkannya asas strict 

liability ini ke dalam RUU KUHP 2004, dapat dilihat pada penjelasannya 

sebagai berikut: 

Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu perkecualian seperti 

halnya ayat (3). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak 

pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan 

oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat 

tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya 

unsur-unsurtindak pidana oleh perbuatannya. Di sini, kesalahan pembuat 

tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi 

diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas “strict liability': 

 Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa terdapat perdebatan di kalangan 

pakar hukum mengenai apakah strict liability itu sama dengan absolute liability. 

Dalam hal ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan strict liability 

merupakan absolute liability. Alasan atau dasar pemikirannya ialah seseorang 

yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana dirumuskan 

dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si 

pelaku mempunyai kesalahan (mens rea) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah 



melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang harus atau 

mutlak dapat dipidana.  

 Pendapat kedua menyatakan Strict liability bukan Absolute liability. 

Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-

undang 

tidak harus atau belum tentu dipidana. 

 Kedua pendapat itu antara lain dikemukakan oleh Smith dan Brian 

Hogan, sebagaimana dikutip Arief. Dalam hal ini, mereka mengajukan dua 

alasan. Pertama, suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara strict 

liability apabila tidak ada mens rea yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya 

unsur untuk actus reus yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya 

itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti 

bahwa mens rea itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk 

tindak pidana itu. Misalnya, A dituduh melakukan tindak pidana “menjual 

daging yang tidak layak untuk dimakan karena membahayakan kesehatan atau 

jiwa orang lain”. Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak 

pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara strict liability. Dalam hal itu, 

tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak untuk 

dikonsumsi, tetapi tetap harus dibuktikan, bahwa sekurang-kurangnya A 

memang menghendaki (sengaja) untuk menjual daging itu. Jadi jelas dalam hal 

itu,Strict liability tidak bersifat absolut Kedua, dalam kasus-kasus strict liability 

memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” 

(particular fact) yang menyatakan terlarang menurut undang-undang. Misalnya, 

dengan mengajukan “reasonable mistake”. Kita tetap dapat mengajukan alasan 

pembelaan untuk keadaan lainnya. Contoh lain, misal dalam kasus 

“mengendarai kendaraan yang membahayakan” (melampaui batas maksimum), 

dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam mengenai kendaraan itu, ia 

berada dalam keadaan automatism. Misal lain, A mabukmabukan di rumahnya 

sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tidak sadar (pingsan), A diangkat oleh 

kawan-kawannya dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal itu, memang ada strict 

liability, yaitu berada di jalan raya dalam keadaan mabuk, tetapi A dapat 

mengajukan pembelaan berdasarkan adanya compulsion. Jadi, dalam hal itu pun, 



strict liability bukanlah absolute liability.” 

 Di dalam ilmu hukum pidana, terdapat perbedaan pendapat mengenai 

doktrin strict liability. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “tidak 

terdapat kesalahan sama sekali” harus dapat diterapkan, kecuali apabila 

diterapkan kesalahan besar kepada si pelaku. Di pihak lain, menyatakan bahwa 

penerapan strict liability harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung 

dari kasus-kasus yang bersangkutan.  

 Reksodiputro dalam salah satu tulisannya memberikan jalan keluar untuk 

membenarkan diterapkannya asas strict liability di Indonesia yang menganut 

sistem Eropa Continental, yaitu: 

Berhubung kita tidak mengenal ajaran Strict liability yang berasal dari 

sistem hukum Anglo-Amerika tersebut, maka sebagai alasan pembenar 

dapat dipergunakan ajaran felt materiel yang berasal dari sistem hukum 

Eropa Kontinental. Dalam kedua ajaran ini, tidaklah penting adanya 

unsur kesalahan. Ajaran strict liability hanya dipergunakan untuk tindak 

pidana ringan seperti pada kebanyakan public welfare of-fences. Namun, 

karena kita telah mengambil alih konsep yang berasal dari sistem hukum 

yang berlainan akarnya ke dalam sistem hukum di Indonesia, maka 

memerlukan ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesia untuk 

menjelaskan konsep ini dengan mengkaitkannya pada asas-asas yang 

sudah melembaga dalam hukum pidana Indonesia. 

Barda Nawawi Ariefjuga mengemukakan alasan senada. Menurutnya: 

Karena strict liability ini sangat jauh menyimpang dari asas kesalahan, 

maka para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada 

delik-delik tertentu saja. Kebanyakan strict liability terdapat pada delik-

delik yang diatur dalam undang-undang (statutory offences; regulatory 

offences; mala prohibita) yang pada umumnya merupakan delik-delik 

terhadap kesejahteraan umum (public welfare of-fences). Termasuk 

regulatory offences, misalnya penjualan makanan dan minuman atau 

obat-obatan yang membahayakan, pencegahan terhadap polusi, 

penggunaan gambar dagang yang menyesatkan, dan pelanggaran lalu 

lintas. 



 Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan untuk 

menerapkan asas strict liability di camping perbuatannya membahayakan 

masyarakat juga pembuktiannya yang sangat sulit. Kriteria membahayakan 

masyarakat itu tidak mesti harus tindak pidana yang serius (real crime), akan 

tetapi juga meliputi “regulatory offences” seperti pelanggaran lalu lintas 

pencemaran lingkungan, makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan. 

 Di lain pihak, vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut 

hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (the legal 

responsibility of one person for the wrongful acts of another). Secara singkat, 

vicarious liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”. 

Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam pasal 35 ayat (3) RUU 

KUHP 2004 sebagai berikut: “Dalam hal tertentu, setiap orang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika 

ditentukan dalam suatu undang-undang” 

 Untuk memahami lebih jauh latar dan alasan dicantumkannya asas 

vicarious liability ini ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya sebagai 

berikut: 

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa 

kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan 

pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-hal tertentu 

tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada 

tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan 

untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun 

seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun 

dalam rangka pertanggungjawaban pidana, is dipandang mempunyai 

kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang 

sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, 

maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-

kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar 

tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban 

yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab 



mutlak atau “vicarious liability”. 

 Saleh mengakui adanya vicarious liability ini sebagai pengecualian dari 

asas kesalahan. Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggung 

jawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi, ada yang disebut vicarious 

liability, orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-

undanglah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku 

yang bertanggung jawab. 

 Dalam hukum pidana Inggris, vicarious liability sering diartikan sebagai 

pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang 

dilakukan oleh orang lain. Secara singkat, sering diartikan sebagai 

pertanggungjawaban pengganti. Vicarious liability biasa digunakan dalam 

hukum perdata. Namun, dalam hukum pidana merupakan hal Baru karena 

menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. dalam hukum perdata 

vicarious liability diterapkan pada kasus-kasus kerugian (tort). Tort merupakan 

pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang 

merugikan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hukum pidana, konsepnya sangat 

berbeda. Diterapkannya hukuman (pidana) terhadap orang yang merugikan atau 

mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi 

untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat antisosial. 

 Menurut undang-undang (status law), vicarious liability dapat terjadi 

dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang 

lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang 

kepada orang lain, jadi harus ada prinsip pendelegasian. Misalnya X adalah 

pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y 

(sebagai manajer). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah 

menginstruksikan/melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang 

ternyata dilanggar oleh Y. Dalam hal ini, X dipertanggungjawabkan berdasarkan 

metropolitan Police Act 1859 (Pasal 44). Konstruksi hukumnya demikian: “X 

telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y. Dengan telah melimpahkan 

usahanya itu kepada manajer, maka pengetahuan si manajer merupakan 

pengetahuan si pemilik rumah makan itu. 



 Kedua, seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan 

yang secara fisik atau jasmaniah yang dilakukan oleh buruh/ pekerjanya apabila 

menurut ukuran perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan. 

Jadi, apabila si pekerja sebagai pembuat materil/ fisik dan majikan sebagai 

pembuat intelektual. Prinsip kedua ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus di 

mana undang-undang menggunakan kata kerja selling (menjual) atau using 

(menggunakan) sebagai unsur utama sebagai perbuatan terlarang, misalnya 

terdapat undang-undang mengenai perdagangan, undang-undang mengenai 

makanan dan obat-obatan. Kata kerja tersebut dapat ditafsirkan secara fisik 

maupun secara intelektual, dalam hal demikian, maka aktor intelektualnya yang 

dinyatakan sebagai pembuat.  

 Pertanggungjawaban vicarious itu jarang diterapkan dalam kasuskasus 

pidana. Jikalau vicarious liability hendak diterapkan harus terdapat dua syarat, 

yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup 

pekerjaannya. Syarat seperti itu biasanya terdapat daiam hubungan antara 

majikan dan pekerja. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pembuat undang-

undang lebih baik memilih atau mengkhususkan beberapa bidang dari tindakan 

manusia dan menerapkan vicarious liability terhadap majikan yang tanpa 

kesalahan pribadi, tetapi kasus atau persoalan itu seharusnya tidak disebut 

“kejahatan” dan hukuman tidak seharusnya melebihi denda atau tebusan atau 

hukuman yang bersifat perdata lainnya. Oleh karena itu, tidak sewajarnya 

menerapkan pidana penjara terhadap vicarious liability crimes ini. 

 

C. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana 

1. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia 

 Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam 

sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. 

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-

undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, 

sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu kesalahan terdakwa berhasil 

terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, maka 

terdakwa dinyatakan bersalah. 



 Istilah pembuktian didefinisikan dengan cara yang sangat beragam oleh 

para ahli hukum. Setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai 

pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian melalui 

makna kata membuktikan. Menurut Mertokusumo, kata membuktikan dalam arti 

yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa 

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa 

yang diajukan. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan 

hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan. Menurut Waluyo, membuktikan mengandung pengertian 

memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara 

yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa 

yang diajukan. Beberapa definisi tersebut dapat diartikan sebagai proses 

menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan 

pada dalildalil yang dikemukakan para pihak sehingga pada akhirnya hakim 

akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. 

 Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha 

untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal 

terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa 

benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya.” Pembuktian 

adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-

cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 

kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-

alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim 

membuktikan kesalahan yang didakwakan. 

 Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa pembuktian dalam 

hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sidang pengadilan tentang 

ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti sesuai dengan undangundang. Jadi, 

dalam menilai dan mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan 

tata cara yang diatur dalam undang-undang.” Dalam pasal 183 KUHAP, 

disebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 



keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Ketentuan pasal 183 KUHAP 

tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian 

hukum bagi seseorang. 

 Tujuan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses 

pemeriksaan persidangan adalah: (1) bagi penuntut umum, pembuktian 

merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang 

ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan Surat atau 

catatan dakwaan; (2) bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian 

merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat 

bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari 

tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau 

penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang 

menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut 

bukti kebalikan; (3) bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan 

adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari 

penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa dibuat dasar untuk membuat 

keputusan. 

 Pembuktian merupakan elemen terpenting dalam proses peradilan, 

terutama lembaga peradilan pidana, hal ini dikarenakan fungsi krusial 

pembuktian sebagai suatu sarana untuk menemukan kebenaran materil dari apa 

yang didakwakan oleh penuntut umum. Begitu pentingnya proses pembuktian 

atau disebut juga sebagai suatu sistem pembuktian dalam perkembangan hukum 

acara pidana. Sacara garis besar, pembuktian diartikan sebagai ketentuan-

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 

yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim pembuktian 

kesalahan yang didakwakan. Ditinjau segi hukum secara pidana, pembuktian 

merupakan ketentuan yang membatasi sidang di pengadilan dalam usahanya 

mencari dan mempertahankan kebenaran materiil. Masing-masing aparat yang 

terkait dalam proses tersebut terikat pada ketentuan dan tata cara penilaian alat 



bukti yang diatur dalam undang-undang. Dalam menilai kekuatan pembuktian 

alat-alat bukti yang ada, dapat dilihat dari adanya perbedaan beberapa sistem 

pembuktian itu sendiri. 

 Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran 

materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental 

yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat 

bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus 

memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat 

berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi 

demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. 

Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa is harus diperlakukan dengan 

adil sesuai dengan asas Presumption of Innocence sehingga hukuman yang 

diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya. 

 Untuk tercapainya hal ini, maka dibutuhkan hukum pembuktian. Hukum 

pembuktian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana 

proses pembuktian itu dilakukan. Hukum pembuktian merupakan bagian dari 

hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut 

hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syaratsyarat dan tata cara 

mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, 

dan menilai suatu pembuktian. Para ahli telah mengembangkan beberapa teori 

pembuktian yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam 

menangani perkara pidana. Secara umum, terdapat empat teori pembuktian yang 

telah dikembangkan oleh para ahli. 

 Pertama, teori pembuktian berdasarkan keyakinan (conviction in time). 

Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan sematamata 

berdasarkan keyakinan pribadinya. Walaupun tidak ada alat bukti, hakim dapat 

menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasanalasan putusannya. 

Dalam sistem ini, hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menjatuhkan 

putusan. Subjektivitas hakim sangat menonjol dalam sistem ini. Disadari bahwa 

alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan 

kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-

benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan 



bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri. Sistem ini mengandung 

kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan 

yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu 

yang harus dipergunakan dan syarat, serta cara-cara hakim dalam membentuk 

keyakinan tersebut. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk 

terfadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu 

pada alasan hakim yang telah yakin. Sistem ini memberi kebebasan kepada 

hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Di samping iu, terdakwa atau 

penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini, hakim 

dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa is telah melakukan 

apa yang didakwakan. Hakim menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa 

melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan keyakinannya 

raja dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh 

dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam 

membentuk keyakinannya tersebut. 

 Kedua, teori pembuktian positif (positief wettelijk bewijstheorie). 

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah 

ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, sistem ini merupakan 

kebalikan dari sistem conviction in time karena dalam sistem ini apabila 

perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti, maka keyakinan hakim 

sudah tidak diperlukan lagi. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai 

dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik 

mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim 

harus menarik kesirpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana 

telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi 

bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang 

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini mendasarkan kepada 

bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti 

minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka 

hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, 

dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti 

(walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum. Sistem ini betentangan 



dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan 

dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga sistem ini 

sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan 

terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-

undang. Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni 

alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini yang dicari 

adalah kebenaran formal sehingga sistem ini dipergunakan dalam hukum acara 

perdata. 

 Ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang 

logis (la conviction raisonne). Teori ini muncul sebagai teori jalan tengah 

dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas dengan alasan 

logis. Alat bukti dalam sistem ini tidak diatur secara limitatif oleh undang-

undang. Sistem ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas 

menyebutkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan. Walaupun undang-

undang menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam 

hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah 

dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, 

asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, 

alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk 

akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Pembuktian ini 

masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim harus mendasarkan 

putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dapat diterima 

oleh akal dan nalar. 

 Keempat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif 

(negatief wettelijk). Menurut teori ini, dalam hal membuktikan kesalahan 

terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak 

sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti Berta dengan caracara yang ditentukan 

oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.  

 Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang 

diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan 

pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang 



merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. 

Menurut sistem ini, untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum, harus 

ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat 

bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang 

dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu. Teori ini menyatakan 

bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua 

alat bukti yang sah. Alat bukti dalam sistem ini diatur secara limitatif dalam 

undang-undang. Dalam sistem ini, terdapat dua komponen yang saling 

mendukung satu sama lain, yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang 

dan keyakinan hakim. 

KUHAP menganut sistem ini, hal ini terlihat dari isi Pasal 183 KUHAP, yaitu: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah is memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

 Dari kalimat tersebut, jelas bahwa pembuktian harus didasarkan kepada 

undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 

KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti 

tersebut. Sebenarnya, sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: 

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan 

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat 

keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab 

atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.” 

 Sistem pembuktian ini berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian 

yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti 

dengan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian secara negatif, alat-alat 

bukti limitatif ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara hakim 

mempergunakannya juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem 

menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-

undang secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam pasal 183 dapat 



disimpulkan sebagai berikut: (a) tujuan akhir pembuktian untuk memutus 

perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan 

pidana, (b) standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana. 

 Kelebihan sistem pembuktian negatif adalah dalam hal membuktikan 

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 

hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan caracara 

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus 

berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan 

dalam undang-undang sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari 

kebenaran yang hakiki,jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan 

atau penerapan hukum yang digunakan. 

 Kekurangan teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila 

sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, 

ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alatalat bukti itu 

sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan 

suatu perkara karena di lain pihak, pembuktian harus melalui penelitian. Kendati 

demikian, dengan mencari kebenaran melalui penelitian yang saksama tersebut, 

maka kebenaran yang terungkap akan lebih meyakinkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Alat Bukti dalam Perkara Pidana 

 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak 

memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya 

memuat peran pembuktian dalam pasal 183, yakni bahwa hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.  

 Selanjutnya, pasal 184 menentukan bahwa alat-alat bukti yang digunakan 

atau dapat diakui sebagai alat bukti yang dapat menentukan benar salahnya 

seorang terdakwa hanya terbatas pada lima alat bukti. Kelima alat bukti tersebut 

adalah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) 

keterangan terdakwa. 



 Pertama, keterangan saksi. Berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHP, 

keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 

yang ia sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan 

pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, 

tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Keterangan saksi seperti itu 

disebut “testimonium deauditu”. 

 Pasal 185 ayat (6) KUHP mengatur bahwa dalam menilai kebenaran 

keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, 

(b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, (c) alasan yang 

mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, (d) 

cara hidup dan kesusilaan saksi Berta segala sesuatu yang pada umumnya dapat 

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Keterangan saksi yang 

telah memenuhi kriteria dan persyaratanpersyaratan tersebut hanya mempunyai 

kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan itu dinyatakan dalam 

sidang pengadilan dengan disumpah terlebih dahulu. 

 Terkait alat bukti keterangan saksi ini, terdapat beberapa yurisprudensi, 

baik sebelum maupun sesudah berlakunya KUHAP yang perlu dipedomani, 

antara lain: 

a. Putusan MA tanggal 1 Desember 1996 No.137K/Kr/1956 menentukan 

bahwa keterangan saksi yang diberikan di sidang Pengadilan tanpa 

disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan upaya pembuktian yang 

besesuaian keterangan saksi itu, 

b. Putusan MA tanggal 15 Februari 1958 No.202 K/Kr/1957 menentukan 

bahwa keterangan seorang saksi saja tidak merupakan alat bukti yang sah, 

kecuali hanya untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan, 

c. Putusan MA tanggal 8 September I 983 No.932 K/Pid/1982, membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi dan membebaskan terdakwa dengan alasan saksi 

tidak sempat didengar keterangannya. walaupun visum et repertum ada dan 

telah dibacakan, 

d. Putusan M.A. tanggal 15 Agustus 1993, No-298 K/Pid/1982, membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi dan membebaskan terdakwa karena tidak ada 



seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang mendukung 

keterbuktian kesalahan terdakwa, baik pemerkosaan maupun perzinahan, 

e. Putusan M.A tanggal 13 September 1983 No.391K/Pid/1983, 

memerintahkan Fengadilan Negeri membuka kembali pemeriksaan siding 

guna mendengar saksi-saksi a decharge yang diajukan oleh pembela karena 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan menolak memeriksa saksi 

a decharge yang diajukan terdakwa.  

Dalam Hukum Acara Pidana, berlaku asas bahwa keterangan seorang 

saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Di dalam praktik, ada kalanya 

asas ini ditafsirkan bahwa keterangan saksi walaupun terdiri beberapa saksi, 

tanpa didukung alat bukti jenis lainnya, maka keterangan saksi itu belum 

memenuhi bukti minimum seperti dimaksud dalam pasal 183 KUHP. Dengan 

demikian, meskipun sudah ada beberapa saksi, namun tetap harus diusahakan 

agar ada alat bukti jenis lainnya yang menguatkan keterangan saksi-saksi itu. 

 Kedua, keterangan ahli. Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan 

ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 

khusus, tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 

guna kepentingan suatu pemeriksaan. Berdasarkan pasal 186 KUHAP, 

keterangan ahli ialah apa yang ahli menyatakan di sidang pengadilan dan 

berdasarkan pasal 179 ayat (2) KUHAP, ahli mengangkat sumpah atau 

mengucapkan janji akan memberikan keterangannya. Berbeda dengan 

keterangan saksi, ahli yang didengar keterangannya di depan penyidik sudah 

harus mengangkat sumpah atau janji (Pasal 120 (2) KUHAP). Ketentuan 

mengenai keterangan ahli juga dapat dilihat pada pasal 1 butir 28, pasal 120, 

pasal 179, dan pasai 180 KUHAP. 

 Ketiga, surat. Berdasarkan pasal 187 KUHAP, alat bukti surat adalah 

surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, 

adalah: (a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh is 

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang 

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangannya itu, (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 



perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 

termasuk dalam taat pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, (c) surat 

keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya 

mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari 

padanya, (d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 

isi dari alat pembuktian yang lain. 

 Sedangkan surat lainnya yang diperoleh dan hasil pemeriksaan perkara 

pidana dapat dipergunakan hanya sebagai alat bukti petunjuk jika ada 

penyesuaian dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tersangka 

bersalah. 

 Terkait alat bukti surat ini, ada beberapa yurisprudensi yang perlu 

dipedomani, antara lain: 

a. Putusan Mahkamah Agung No.70 K/Kr/1958 tanggal 17 Maret 1959 

menentukan bahwa alat bukti surat dalam perdata berlaku juga dalam 

pidana. 

b. Putusan Mahkamah Agung No.148/K/Kr/1959 tanggal 19 Agustus 1959 

menentukan bahwa diindahkan atau tidaknya sesuatu surat adalah termasuk 

bidang kebijaksanaan judexfacti. 

c. Putusan Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1959 tanggal 9 Mei 1959 

menentukan bahwa adanya surat perjanjian tidak berarti bahwa perkara 

adalah merupakan sesuatu perkara perdata yang tidak bisa dituntut di muka 

hakim pidana. 

d. Putusan Mahkamah Agung No.226 K/Kr/1959 tanggal 26 April 1959 

menentukan bahwa surat-surat pemeriksaan penyidik (polisi) yang tidak 

ditandatangani terdakwa, tidak dapat menyebabkan batalnya pemeriksaan 

karena yang menjadi dasar putusan hakim adalah hasil pemeriksaan hakim 

di sidang pengadilan. 

 Keempat, petunjuk. Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk 

adalah pembuatan kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya, baik antara 

yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan si pelakunya. 



Selanjutnya, di dalam pasal 188 ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk 

hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.  

 Mengenali penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, pasal 

188 ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh 

hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah is mengadakan pemeriksaan dengan 

penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hail nuraninya. 

 Dengan demikian, hakim berperan penting di dalam menentukan 

kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tidak berdiri 

sendiri, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya, 

seperti dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Kr/1956 tanggal 

9 November 1956, yang menetapkan bahwa jika terdakwa di sidang pengadilan 

telah mengaku (telah membenarkan) atas segala yang dituduhkan (didakwakan) 

kepadanya, maka dengan petunjuk itu hakim cukup mendengarkan keterangan 

seorang saksi. 

 Kelima, keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal 189 KUHAP, syarat-

syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa dapat diterima sebagai alat 

bukti adalah: (a) keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, (b) keterangan 

tersebut mengenai pembuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri, 

(c) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, (d) 

keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain. 

 Dalam kaitannya dengan alat bukti keterangan terdakwa ini, ada 

beberapa yurisprudensi yang berhubungan dengan pencabutan keterangan 

terdakwa di persidangan, antara lain: 

a. Putusan MA No.1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan 

bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan 

bukti petunjuk atas kesalahannya. 

b. Putusan MA No:414/K/pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan 

bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima 

karena pencabutan tersebut tidak beralasan.  



BAB IV 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Negara Hukum 

 Penggunaan teori negara hukum didasarkan pada alasan bahwa Indonesia 

menganut konsepsi negara hukum. Suatu negera disebut negara hukum apabila 

memiliki ciri-ciri tertentu yang membuatnya berbeda dengan bukan negara 

hukum. Menurut Julius Stahl, setidaknya terdapat empat ciri yang harus dimiliki 

oleh sebuah negara hukum (rechtsstaat), yaitu: adanya perlindungan terhadap 

hak asasi manusia (grondrechten), adanya pembagian kekuasaan (scheiding van 

machten), pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van 

bestuur), dan adanya peradilan tata usaha negara (administratieve rechspraak). 

Sedangkan menurut A.V. Dicey, suatu negara hukum (the rule of law) 

setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum 

(supremacy of law), persamaan di depan hukum (equality before the law), dan 

adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (due process of 

law). 

 Menurut Dicey, supremasi hukum berarti warga negara diatur oleh 

hukum dan dengan hukum itu sendiri, seseorang dapat dihukum karena 

melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Sedangkan 

persamaan di depan hukum, lanjut Dicey, berarti semua kelompok masyarakat 

memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang 

dijalankan oleh peradilan umum. The rule of law tidak mengenal adanya 

pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum 

yang mengatur warga negara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan 

administratif (droit administratif). Adapun dalam kaitannya dengan due process 

of law, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari 

keputusan pengadilan dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan warga khusus 

mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Jadi, konstitusi yang berisikan 

jaminan hak-hak pribadi warga negara merupakan hasil dari hukum umum 

negara. 

 Dalam suatu negara hukum, segala sesuatu harus diatur berdasarkan 



hukum dan hukum dibuat sebagai pemenuhan asas legalitas. Asas ini 

mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangundangan harus menjadi 

sumber wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Bagi pemerintah, dasar 

untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan. Melalui 

kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tersebut, 

pemerintah melakukan tindakan hukum. 

 Jika ditinjau dari perspektif teoretis tentang konsepsi negara hukum 

sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah 

menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Hal itu dapat dilihat dari jaminan konstitusional UUD 1945, adanya pemisahan 

dan pembagian kekuasaan yang dibuat tegas, adanya pembatasan kekuasaan bagi 

masing-masing pelaku kekuasaan, adanya mekanisme bagi warga negara untuk 

mengakses jaminan perlindungan tersebut, dan adanya jaminan perlindungan 

hak asasi manusia. 

 Negara Republik Indonesia sejak pertama kali didirikan telah 

menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini dapat dilihat dari penegasan 

tentang prinsip-prinsip negara hukum yang tertuang dalam konstitusi Negara 

Republik Indonesia (sebelum dilakukan perubahan), yaitu dalam Pembukaan 

UUD 1945, Batang Tubuh (non pasal-pasal tentang HAM), dan Penjelasan UUD 

1945. Dalam Penjelasan UUD 1945, disebutkan bahwa “Negara Indonesia 

berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtsstaat).” Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, rumusan negara 

hukum yang semula hanya dimuat secara implisit di dalam Pembukaan dan 

Batang Tubuh UUD 1945 dan secara eksplisit disebutkan di dalam Penjelasan 

UUD 1945, penempatan rumusan negara hukum Indonesia telah bergeser ke 

dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” 

 Secara konseptual, istilah negara hukum di Indonesia seringkali 

dipadankan dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu: (1) rechtsstaat 

(Belanda), digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di 

negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law 



system, dan (2) rule of law (Inggris), menunjuk pada tipe negara hukum dari 

negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut common law system.' 

Konsep negara hukum di Indonesia Iazimnya disamakan begitu saja dengan 

konsep rechtstaat dan rule of law. Hal ini dapat dimaklumi karena bangsa 

Indonesia mengenal istilah negara hukum melalui konsep rechtsstaat yang 

pernah diberlakukan Belanda pada masa kolonial. Pada perkembangan 

selanjutnya, terutama sejak perjuangan menumbangkan rezim Orde Lama, 

negara hukum begitu saja diganti dengan the rule of law.' 

 Konsep negara hukum yang dianut Indonesia pada dasarnya tidak dapat 

disamakan begitu saja dengan konsep rule of law atau rechtstaat karena pada 

dasarnya Indonesia telah memiliki konsep negara hukumnya sendiri, yaitu 

“negara hukum Pancasila”. Konsep negara hukum Pancasila merupakan 

kristalisasi dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai 

etika dan moral yang luhur, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 

1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara 

hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan 

sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya. Jika dikaitkan dengan 

literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut 

sebagai pilihan prismatik yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum 

prismatik, yakni hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur, baik dari yang 

terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu 

hukum yang baru dan utuh. 

 Pernyataan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum membawa 

konsekuensi bahwa apa pun yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan 

hukum, yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang dibentuk dan 

diberlakukan. Menurut Hugo Grotius, salah satu pakar hukum alam asal 

Belanda, jika negara akan membentuk hukum, maka isi hukum itu haruslah 

ditujukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara.' Dalam konteks 

negara Indonesia, maka tujuan hukum harus berorientasi pada tujuan negara 

yang didasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi negara, dan sumber 

hukum nasional. 

 Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 menegaskan Pancasila sebagai 



sumber dari segala sumber hukum.' Definisi sumber dari segala sumber hukum 

yang diberikan dalam Tap MPRS itu sangat luas, yakni pandangan hidup, 

kesadaran, cita hukum, serta cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta 

watak bangsa Indonesia, yakni cita mengenai kemerdekaan individu, 

kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional 

dan mondial, cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita moral 

mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan 

budi nurani manusia. 

 Rumusan yang panjang lebar ini memberikan suatu pengertian bahwa 

sumber dari segala sumber hukum itu berasal dari pandangan hidup negara 

(ideologi negara) yang termuat di dalamnya cita negara. Sebagaimana diketahui, 

pandangan hidup negara tersebut berakar pada pandangan  hidup bangsa 

(ideologi nasional) dan pandangan hidup bangsa berakar pada pandangan hidup 

masyarakat Indonesia. Ideologi negara memuat cita negara. Salah satu aspek 

penting dalam cita negara Indonesia itu adalah aspek hukumnya, sebab negara 

ini telah menyatakan dirinya sebagai negara berdasar atas hukum, tidak berdasar 

atas kekuasaan belaka. Aspek hukum dalam cita negara itu disebut dengan cita 

hukum di samping cita hukum itu tentu ada cita lainnya, seperti cita politik, cita 

ekonomi, cita sosial budaya, dan lain-lain. Dengan demikian, Pancasila adalah 

cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai, dan sumber arah penyusunan dan 

perubahan hukum positif di Indonesia. 

 Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang 

bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis dan hierarkis. Artinya, antara 

nilai dasar yang satu dengan nilai dasar lainnya saling berhubungan dan tidak 

dapat dipisah-pisahkan. Kristalisasi nilai-nilai luhur Pancasila yang tersusun dari 

lima unsur nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai 

kebangsaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan merupakan nilai-nilai ideal dan 

nilai-nilai dasar dari hukum Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi 

negara, dan staatsidee merupakan landasan dasar hukum Indonesia untuk 

mengatur penyelenggaraan negara. Menurut Attamimi, dengan ditetapkannya 

Pancasila sebagai cita hukum dan sekaligus sebagai norma fundamental negara, 



maka sistem hukum Indonesia, baik dalam pembentukannya, penerapannya, 

maupun penegakannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila 

sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif dan dari ketentuan-ketentuan 

Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan 

(legitimacy) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik 

Indonesia. Menurut Darmodiharjo dan Sidharta, Pancasila sebagai cita hukum 

merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kendati demikian, pengertian 

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum perlu dibatasi, yaitu sumber 

dari segala sumber yang terbatas dalam kehidupan rakyat Indonesia 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 Menurut Kusumaatmadja, pembukaan UUD 1945 telah memuat asasasas 

umum yang dapat digunakan sebagai acuan utama dalam pembangunan hukum 

nasional, asas-asas mana dapat diterima oleh dunia internasional tanpa 

meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berI ku dan 

relevan dengan kehidupan dunia modern. Asas-asas tersebut adalah asas 

kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, asas ketuhanan, asas demokrasi, dan 

asas keadilan sosial. Menurut Salman, selain mengandung asas-asas universal 

yang dikemukakan oleh Kusumaatmadja tersebut, Pembukaan UUD 1945 terdiri 

dan beberapaalinea yang masing-masingalinea memiliki kerangka pikiryang luas 

dan mendalam. Pembukaan alinea pertama secara substansial mengandung 

pokok pikiran tentang “perikeadilan”. Secara prinsip, perikeadilan adalah upaya 

menemukan keadilan yang mutlak dan merupakan manifestasi upaya manusia 

yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. 

Pembukaan alinea kedua, terutama pada makna “adil dan makmur”, sejalan 

dengan tujuan hukum yang pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan 

bagi masyarakat. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan 

masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. 

 Pembukaan alinea ketiga menjelaskan pemikiran religius bangsa 

Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu 

kental dengan nilai-nilai ketuhanan. Menurut Salman, ini sesuatu yang alamiah 

karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu dan berupaya mengenal Tuhan 

dan memiliki kecenderungan untukmenolak ketidaktahuan. Pembukaan alinea 



keempat menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila 

secara substansial merupakan konsep luhur dan murni; luhur karena 

mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak, 

dan murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, 

baik agama, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak 

partikular.l' 

Dalam kaitannya dengan tujuan negara yang berlandaskan Pancasila, alenia ke-4 

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan sebagai berikut: 

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, 

maka (untuk mencapai tujuan negara tersebut) disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia 

yang terbentuk dalam suatu sususan Negara Republik yang berkedaulatan 

rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila”. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa 

negara hukum Indonesia mengehendaki agar hukum nasional dibentuk sebagai 

penjelmaan dari tujuan negara yang berlandaskan Pancasila. Dengan kata lain, 

hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara Pancasila. 

Pembangunan hukum nasional menjadi tidak berarti apabila tidak mampu 

mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang tenteram, sejahtera, 

dan bahagia dalam naungan Tuhan yang Maha Esa. 

 Dalam konteks ini, notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh 

negara diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan 

negara sebagaimana dikehendaki Pancasila dan UUD 1945. Urgensi dan peran 

notaris sebagai Pejabat Umum yang berkewajiban memberikan kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan Pancasila dan 

UUD 1945 secara tegas disebutkan dalam konsideran yang melatarbelakangi 

dibentuknya UUJN. Pada saat yang sama, proses pemidanaan terhadap notaris 



yang disinyalir terlibat dalam tindak pidana juga harus didasarkan pada 

kerangka hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.  

 

B. Teori Kewenangan 

 Penggunaan teori kewenangan didasarkan pada argumentasi bahwa 

notaris adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masalah kewenangan ini memiliki 

hubungan erat dengan asas legalitas, yang merupakan salah satu prinsip utama 

yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 

kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan 

pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang 

diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah 

wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan 

hukum tertentu. 

 Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum, sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Ketiga istilah 

tersebut seringkali diartikan sama. Kekuasaan sering disamakan begitu raja 

dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya, dan kewenangan sering 

disamakan dengan wewenang. Kecenderungan ini dapat dilihat antara lain dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan kewenangan dan 

wewenang dalam pengertian yang sama, yaitu hak dan kekuasaan untuk 

melakukan sesuatu. Padahal kedua istilah tersebut memiliki makna yang 

berbeda.  

 Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, dalam arti bahwa “ada satu 

pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan 

dengan hukum, yang oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”. 

Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut 

sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu 

sistem hukum yang memuat kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh 

masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.  

 Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan 



yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. 

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam 

keadaan bergerak(destaatinbeweging)sehingga negara itu dapatberkiprah, 

bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh 

karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan 

menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok 

orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan 

dari orang atau negara. 

 Suatu kekuasaan dapat dijalankan apabila ada penguasa atau organ yang 

menyelenggarakan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, negara dikonsepsikan 

sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-

jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban 

tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban. Dengan demikian, kekuasaan 

mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum. Artinya, kekuasaan 

itu dapat bersumber dari konstitusi dan dapat pula bersumber dari luar konstitusi 

(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang. Di sisi lain, 

kewenangan hanya memiliki aspek hukum semata dan hanya bersumber dari 

konstitusi. 

 Dalam diskursus hukum di Indonesia, istilah kewenangan digunakan 

dalam bentuk kata benda dan Bering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” 

dalam istilah hukum Belanda. Menurut Hadjon, jika dicermati ada sedikit 

perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan 

tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan 

dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum 

kita, istilah kewenangan seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. 

Hadjon menegaskan bahwa kewenangan (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai 

kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, 

kewewenangan berkaitan dengan kekuasaan.  

 Menurut Syafrudin, istilah kewenangan (authority, gezag) dengan 

wewenang (competence, bevoegheid) harus dibedakan. Kewenangan adalah apa 

yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 



diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu 

bagian (onderdeel) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan, 

terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan 

lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya 

meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi 

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang, serta 

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

 Atmosudirdjo juga membedakan pengertian antara kewenangan dan 

wewenang. Menurutnya, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan 

formal, kekuasaan yang berasal dari legislatif atau eksekutif. Kewenangan 

adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orangtertentu atau kekuasaan 

terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. 

Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam 

kewenangan, terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan 

untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Berkenaan dengan istilah 

wewenang ini, H.D. Stoud, sebagaimana dikutip Fachruddin, memberikan 

definisi sebagai berikut: “Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel 

van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in 

het bestuurechttelijke rechtsverkeer” (wewenang dapat dijelaskan sebagai 

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik). 

 Menurut S.F. Marbun, wewenang merupakan bagian yang sangat penting 

dalam Hukum Administrasi Negara karena pemerintahan baru dapat 

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan 

tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan tersebut, dapat dilihat dari 

konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga 

negara dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, Marbun 

mendefinisikan wewenang sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh 

undang-undangyang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. 



Dalam hal ini, Marbun nampaknya tidak membedakan antara pengertian 

wewenang dan kewenangan. 

 Sebagaimana halnya Marbun, Indroharto juga tidak membedakan 

pengertian antara kewenangan dan wewenang. Tanpa membedakan secara teknis 

mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat bahwa 

secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibatakibat hukum. 

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang dapat diperoleh secara “atribusi”, 

“delegasi”, dan “mandat”. Wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah 

pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan. Jadi, di sini diciptakan suatu wewenang 

pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang 

yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu 

wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN 

lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi 

wewenang. Pada mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru 

maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada 

yang lain. 

 Senada dengan Indroharto, Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan 

pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan 

mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian 

kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi 

dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.  

 Menurut Hadjon, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan 

atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada slap dilimpahkan, 

tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, 

kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya 

mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai 

kemungkinan delegasi tersebut. Hadjon melanjutkan bahwa delegasi harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan 



sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu, 

2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi 

hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu 

dalam peraturan perundang-undangan, 

3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak 

diperkenankan adanya delegasi, 

4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang 

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut, 

5. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 

 Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat, Brouwer 

& Schilder, mengatakan sebagai berikut: 

1. with atribution, power is granted to an administrative authority by an 

independent legislative body. The power is initial (originair), which is to 

say that is not derived from a previously existing power. The legislative 

body creates independent and previously non existent powers and assigns 

them to an authority, 

2. delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one 

administrative authority to another, so that the delegate (the body that the 

acquired the power) can exercise power in its own name, with mandate, 

there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the 

body (mandataris) to make decision or take action in its name.   

 Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh 

suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak 

diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan 

memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan 

yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) 

pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah 

memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. 

Sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan, tetapi 



pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain 

(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas 

namanya. 

 Di lain pihak, Stroink dan Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, 

mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurut Stroink dan Steenbeek, 

hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. 

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi 

menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah 

memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara 

Iogis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan 

mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat 

tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada 

hanyalah hubungan internal. 

 Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) 

pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau 

mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari 

konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk 

pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan 

delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ 

pemerintahan yang lain. Pada mandattidakterjadi pelimpahan apa pun dalam arti 

pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama 

pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat 

menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).  

 Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi) 

sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 

demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber 

kewenangan tersebut. F.A.M. Stroink, sebagaimana dikutip Abdul Rasyid 

Thalib, menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat 

atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. 

Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang 

dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa 

kewenangan, tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. 



 Dalam konteks ini, notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki 

kewenangan khusus untuk membuat akta autentik di mana pembatasannya diatur 

oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang saat ini telah diubah 

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. 

Dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 2 tahun 2014, notaris didefinisikan sebagai 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan 

undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UU nomor 2 tahun 2014 

ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. 

Kewenangan notaris selaku Pejabat Umum ini terkait dengan pembuatan akta 

autentik yang dimaksud oleh pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Kewenangan tersebut secara lebih rinci disebutkan dalam pasal 15 Undang-

Undang nomor 2 tahun 2014. 

 Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh kewenangannya secara 

atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN yang 

saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya sehingga 

jika seorang pejabat melakukan tindakan di luar wewenang disebut sebagai 

perbuatan melanggar hukum. Kedudukan notaris sebagai seorang Pejabat Umum 

merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif 

melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Tetapi secara 

prosedural, yang mengangkatnya adalah Menteri berdasarkan pasal 2 UUJN. 

Dengan diangkatnya seorang notaris oleh Menteri, maka seorang notaris dapat 

menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan 

badan lainnya. Maksud kebebasan di sini adalah supaya notaris tidak khawatir 

dalam menjalankan jabatannya dan dapat bertindak netral dan independen. 

  

C. Teori Pertanggungjawaban Hukum 

 Teori pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk menganalisis 

pertanggungjawaban notaris terkait kewenangan yang dimilikinya berdasarkan 



UUJN, yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang jabatan notaris, khususnya kewenangan dalam pembuatan akta 

autentik. Dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum, notaris terikat 

dengan kewajiban dan larangan tertentu yang telah ditentukan dalam UU nomor 

2 tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu, notaris harus 

mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang terkait dengan kewenangan 

itu, terutama apabila ia melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Merujuk pada UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 

nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, pertanggungjawaban notaris dapat 

dibedakan menjadi tiga kategori, yakni pertanggungjawaban administrasi, 

perdata dan Kode EtikJabatan Notaris. Dengan demikian, UUJN 

yangsaatinitelah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentangjabatan notaristidak mengenal konsep pertanggungjawaban pidana. 

Namun dalam praktiknya, notaris kerap dimintakan pertanggungjawaban pidana 

apabila akta autentik yang dibuat di hadapannya terindikasi tindak pidana. Oleh 

karena itu, teori pertanggungjawaban hukum diperlukan sebagai fondasi untuk 

membangun konsep pertanggungjawaban pidana notaris yang menjadi fokus 

tulisan ini. 

 Tanggung jawab merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. 

Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwa, yang merupakan 

bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mental. Jika suatu keputusan 

telah diambil atau ditolak, maka hal itu telah menjadi bagian dari tanggung 

jawab dan akibat dari pilihan seseorang. Tidak Dalam kamus hukum, ada dua 

istilah yang menunjuk pada konsep pertanggungjawaban, yaitu “liability” dan 

“responsibility”. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk 

hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, 

atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual 

atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti 



hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk 

putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, meliputi juga kewajiban 

bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian 

dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban 

hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban 

politik. 

 Menurut Pound, pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun persetujuan. 

Pertanggungjawaban bersumber dari hukum alam, baik dalam bentuk delik atau 

kontrak, atau gabungan keduanya. Menurut Kelsen, seseorang bertanggung 

jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul 

tanggung jawab hukum. Dengan demikian, dia bertanggung jawab atas suatu 

sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Menurut Purbacaraka, tanggung 

jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan 

kemampuan tiap prang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan 

kewajibannya. Lebih lanjut, ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap 

penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang 

dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan 

pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.   

 Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, konsep pertanggungjawaban 

hukum merujuk pada pertanggungjawaban dalam ranah hukum publik dan of 

deals). Para pihak yang melakukan perjanjian adalah pihak yang bebas dan apa 

yang mereka lakukan tidak boleh didasarkan pada paksaan pihak lain 

sebagaimana dijamin dalam asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). 

Janji-janji yang dibuat itu kemudian mengikat mereka dan menimbulkan hak dan 

kewajiban di antara mereka. Menurut pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian 

valid dan mempunyai kekuatan mengikat apabila telah memenuhi empat syarat 

sah perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan (the mutual consent of the parties), (2) 

kecakapan (a capacity to contract), hal tertentu (a subject certain), dan (4) sebab 

yang halal (a legal cause).  

 Pada saat perjanjian itu sah, maka perikatan itu mengikat pada pihak 



yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan, “Perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya.” Selanjutnya, pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menyatakan, 

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan 

para pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang.”. Jika ada 

salah satu pihak yang tidak menghormati perjanjian, berarti ada pihak lain yang 

kepentingannya dilanggar. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan 

atas kepentingan para pihak yang dilanggar janjinya tersebut. Kepentingan yang 

dilindungi dalam hukum kontrak adalah kepentingan ekonomi. Tanggung jawab 

ini lahir dari adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian (breach of 

promises). 

Dalam hukum perikatan, apabila salah satu pihak dalam kontrak tidak 

melaksanakan prestasinya, maka dikatakan wanprestasi. Kata wanprestasi 

diserap dari kata wanprestasie (Belanda). Wanprestasi adalah keadaan di mana 

seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah 

ditetapkan dalam suatu perjanjian.50 Wanprestasi dapat berupa suatu keadaan di 

mana pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi: (1) tidak 

melaksanakan apa yang dijanjikan; (2) melaksanakan apa yang dijanjikan, 

namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan; (3) melaksanakan apa yang 

dijanjikan tapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukan. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, 

kelalaian, atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).  

 Konsekuensi keadaan wanprestasi adalah pihak yang dirugikan dapat 

menuntut pihak yang melakukan wanprestasi berupa penggantian kerugian 

dengan perhitungan-perhitungan tertentu berupa biaya, rugi, dan bunga dan/atau 

pengakhiran kontrak. Biaya adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara 

nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya wanprestasi. Kerugian 

adalah berkurangnya nilai kekayaan debitur sebagai akibat adanya wanprestasi 

dari pihak debitur. Sedangkan bunga adalah kehilangan keuntungan yang 

seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh kreditur karena tindakan 

wanprestasi dari debitur.sl Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia 

dapat dituntut untuk: 



(1) pemenuhan perjanjian; (2) pemenuhan perjanian ditambah ganti rugi; (3) 

ganti rugi; (4) pembatalan perjanjian timbal balik; atau (5) pembatalan dengan 

ganti rugi. 

 Kewajiban membayar ganti rugi (schade vergoeding) tersebut tidak 

timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur 

dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. 

Hal ini diatur dalam pasal 1243 KHPerdata. Sedangkan bentuk pernyataan lalai, 

diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan: (1) 

pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang 

sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh 

juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan; (2) berdasarkan kekuatan 

perjanjian itu sendiri; (3) jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah 

menyusul peringatan (aanmaning) yang biasa disebut sommasi. 

 Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana 

diperjanjikan dan apabila debitur tidak memenuhinya, maka is dapat dimintakan 

pertanggungjawaban dalam bentuk membayarganti rugi kepada kreditur. Namun 

KUHPerdata memberikan pengecualiannya. KUHPerdata memberikan tiga 

alasan yang dapat digunakan oleh debitur yang dituduh lalai, yaitu: (1) force 

majeure, (2) kreditur sendiri telah lalai (exceptio non adimpleticontractrus), dan 

(3) kreditur telah melepaskan haknya.  

 Jika pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi bersumber 

dari adanya perjanjian (obligation by contract), maka pertanggungjawaban 

hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (obligation by law) artinya tidak ada hubungan kontraktual 

sebelumnya di antara para pihak. Di samping pembedaan tersebut, kedua 

tanggung jawab tersebut sebenarnya berpusat pada permasalahan bagaimana 

melakukan perlindungan-perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 

(interests) yang beragam dalam masyarakat yang dilindungi oieh hukum dan 

orang harus menghormati kepentingan-kepentingan tersebut, bahkan memiliki 

kewajiban untuk menghormati (the duty of respect) kepentingan-kepentingan 

tersebut. Dalam konteks menghormati kepentingan tersebut, maka pelanggaran 

terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi dapat dikatakan sebagai 



perbuatan melawan hukum. 

 Perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat dijumpai, baik dalam 

ranah hukum pidana (publik) maupun dalam ranah hukum perdata (privat). 

Kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan 

perbedaan. Persamaan pokok kedua konsep melawan hukum itu adalah 

keduanya mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar dan keduanya 

sama-sama melindungi kepentingan (interest) hukum. Perbedaan pokok kedua 

konsep melawan hukum tersebut adalah melawan hukum pidana lebih 

memberikan perlindungan kepada kepentingan umum (public interest), hak 

objektif dan sanksinya adalah pemidanaan, sementara melawan hukum perdata 

lebih memberikan perlindungan kepada private interest, hak subjektif, dan 

sanksi yang diberikan adalah ganti kerugian (remedies). 

 Perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata secara normatif 

merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan norma dalam pasal 

ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal Iainnya. Perumusan norma 

pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi 

ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya, substansi ketentuan 

pasal 1365 KUHPerdata senantiasa memerlukan materialisasi di 

IuarKUHPerdata. Menurutpasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum 

lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang 

membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya 

mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa “tiap 

perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, 

mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti 

kerugian.” 

 Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka suatu perbuatan dapat 

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut: (1) perbuatan tersebut melawan hukum, yang meliputi: (a) 

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (b) bertentangan dengan hak 

subjektif orang lain, (c) bertentangan dengan kesusilaan, dan (d) bertentangan 

dengan kepatutan, ketelitian, dan kehatihatian, (2) harus ada kesalahan pada 

pelaku, (3) harus ada kerugian, dan (4) harus ada hubungan kausal antara 



perbuatan dan kerugian. 

 Pasal 1365 KUHPerdata di atas mengandung konsep tanggung jawab 

berdasarkan kesalahan (liability based on fault), di mana dalam kerangka norma 

dalam pasal tersebut harus dapat dibuktikan secara kumulatif kelima unsur yang 

dikatakan perbuatan melawan hukum. Artinya, unsur perbuatan, melawan 

hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan 

kerugian harus dapat dibuktikan semuanya. Setelah semua unsur itu terbukti, 

maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar 

perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan 

melawan hukum itu berupa pemberian ganti rugi, baik secara materiil maupun 

immateril, yang dapat dimintakan dalam bentuk: (1) penggantian biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan dan (2) penggantian nilai kehilangan keuntungan yang 

seharusnya didapat (economic loss) dan nilai ganti rugi yang ditimbulkan kepada 

pihak ketiga. 

 Dalam ranah hukum pidana, term pertanggungjawaban hukum disebut 

dengan istilah yang berbeda oleh para ahli hukum pidana, antara lain 

“pertanggungjawaban pidana”, “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, dan 

“pertanggungjawaban pidana”. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah 

“pertanggungjawaban pidana”. Salah satu isu penting yang perlu dijernihkan 

dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana adalah persoalan apakah 

pertanggungjawaban pidana itu merupakan unsur tindak pidana. Menurut 

Prasetyo, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat merujuk pada dua 

pandangan yang berbeda mengenai tindak pidana, yakni pandangan monistis dan 

pandangan dualistis. Pandangan hukum yang dualistis memisahkan tindak 

pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Mereka yang berpegang pada 

pandangan dualistis ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi 

rumusan undang-undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, 

baik dilakukan oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. 

Sebaliknya, mereka yang berpegang pada pandangan monistis berpendapat 

bahwa tindak pidana itu meliputi juga pertanggungjawaban. Konskuensinya 

adalah kemampuan bertangung jawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak 

ada kemampuan bertanggung jawab, maka tidak ada tindak pidana. 



 Senada dengan Prasetyo, Muladi & Djiwa Prayitno juga menyatakan 

bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, 

yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis antara 

lain dikemukakan oleh Simon, yang merumuskan “strafbaar felt” sebagai “eene 

strafbaar gestede, onrechamatige, met schuld in verband staande handeling van 

een orekeningvatbaar person” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam 

dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang 

bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). 

Menurut aliran monisme, unsurunsurstrafbaarfeititu, baik unsur-unsur perbuatan 

yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat yang 

dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur 

pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa strafbaar felt adalah sama dengan 

syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga seotah-olah dianggap bahwa jika 

terjadi strafbaar felt, maka pasti pelakunya dapat dipidana. 

 Menurut A. Zainal Abidin, sebagaimana dikutip Muladi & Djiwa 

Prayitno, aliran monistis terhadap strafbaar felt, yang penganutnya merupakan 

mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian 

strafbaar felt. Ch. J.E. Enschede dan A. Heijder, misalnya, melukiskan strafbaar 

felt sebagai een dader-complex. Sementara M. van Bemelen tidak memberikan 

definisi teoretis, namun hanya menyatakan bahwa harus dibedakan antara 

“bagian inti” (bestandelen) dengan “unsur” (element) strafbaar felt. Menurut 

pandangan monistis ini, unsur-unsur pertangungjawaban pidana yang 

menyangkut pembuat delik, meliputi: (a) kemampuan bertanggung jawab; (2) 

kesalahan dalam arti luas (sengaja dan; atau kealpaan); dan (3) tidak ada alasan 

pemaaf. 

 Di lain pihak, aliran dualistis berpendapat bahwa unsur perbuatan pidana 

dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Tokoh 

yang pertama kali menganut pandangan dualistis ini adalah Herman 

Kontorowicz, yang pada tahun 1933 menentang kebenaran pendirian mengenai 

kesalahan (schuld) yang ketika itu dominan, yang oleh Kontorowicz disebut 

objektive schuld, oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada 

kelakuan (merkmal der handlung). Untuk adanya “strafvoraussetzungen” 



(syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu 

pembuktian adanya “strafbare handlung” (perbuatan pidana), sesudah itu 

dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat. Singkatnya, Kontorowicz 

hendak menegaskan bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur 

pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang terpisah. Di dalam unsur 

pertangungjawaban pidana, unsur yang utama adalah kesalahan. Pengertian 

itulah yang dinamakannya pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang 

dalam bahasa Belanda disebut “strafrectterlijke toerekening” dan dalam bahasa 

Inggris disebut “criminal responsibility/' atau “criminal liability”. 

 Isu lain yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan 

pertanggungjawaban pidana adalah masalah tidak mampu atau kurang mampu 

bertanggung jawab dalam tindak pidana. Dalam konteks ini, pasal 44 ayat (1) 

KUHP merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya 

(gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelije storing), 

tidak dipidana.” Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung 

jawab adalah karena faktor-faktor tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam 

pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, is tidak 

mampu untuk mempertanggungjawabkan  perbuatannya itu. Dalam hal ini, ada 

dua poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) menentukan bagaimana 

keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam 

hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif, dan (2) menentukan 

hubungan sebabakibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, 

penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif. Menurut Prasetyo, 

KUHP kita dapat dikatakan menempuh sistem deksriptif-normatif dalam 

menentukan tidak dapatnya seorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

 Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab notaris 

pertama-tama dan terutama adalah tanggung jawab moral terhadap profesi yang 

dijalaninya. Menurut Paul F. Camanisch, sebagaimana dikutip oleh K. Bertens, 

profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-

cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan 

tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang 



disebut kode etik profesi. Kode etik tersebut secara faktual merupakan norma-

norma atau ketentuan yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota 

kelompok profesi. 

 Talcott Parsons menyebut profesi sebagai suatu sistem okupasional. 

Dalam “Professions and Social Structure”, Parsons mengemukakan ciri-ciri 

khususprofesisebagaisuatusistemokupasional.Pertama, “disinterestedness” atau 

tidak berorientasi pada pamrih. Masyarakat memandang pengemban profesi 

tidak sebagai orang yang terlibat dalam usaha untuk mencari keuntungan bagi 

diri sendiri, melainkan lebih memandangnya sebagai orang yang mewujudkan 

pelayanan kepada pasien atau kliennya atau pada nilainilai impersonal seperti 

kemajuan ilmu. Sikap demikian adalah nilai yang merupakan standar normatif 

bagi pengemban profesi dalam mengemban profesinya. Ciri “disinterestedness” 

ini tidak begitu saja berkaitan dengan motif “egoistik” dan “altruistik” yang 

memotivasi perilaku sosial orang. 

 Kedua, “rasionalitas”. Di atas sudah dikemukakan bahwa profesi 

menunjuk pada suatu sistem okupasional yang perwujudannya dilaksanakan 

dengan menerapkan ilmu tertentu. Salah satu ciri dominan dari ilmu adalah 

rasionalitasnya dalam arti sebagai lawan dari tradisionalisme. Penelitian ilmiah 

berorientasi pada standar normatif tertentu dan salah satu di antaranya adalah 

“kebenaran objektif”. Dalam penerapan ilmu, maka rasionalitas menunjuk pada 

usaha mencari yang terbaik, cara yang paling efisien dalam menjalankan fungsi 

dan yang terbaik itu adalah yang bertumpu pada pertimbangan ilmiah dalam 

melaksanakan fungsi. 

 Ketiga, “spesifisitas fungsional”. Di dalam masyarakat, para profesional 

menjalankan atau memiliki kewibawaan (otoritas). Otoritas profesional ini 

memiliki struktur sosiologikal yang khas. la bertumpu pada “kompetensi 

teknikal” yangsuperiordari pengemban profesi. Hal ini dimungkinkan karena 

medan dari otoritas profesional itu terbatas pada satu lingkungan keahlian teknis 

khusus tertentu. Otoritas profesional ditandai oleh spesifisitas fungsi. 

Kompetensi teknikal sebagai salah satu ciri khas dari status dan peranan profesi 

selalu terbatas pada satu bidang pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesifisitas 

ini adalah unsur esensial pada pola profesional. Seorang profesional dianggap 



“suatu otoritas” (orang yang memiliki otoritas) hanya dalam bidangnya. 

 Keempat, “universalisme” dalam pengertian objektivitas sebagai lawan 

dari “partikularisme” (subjektivitas). Yang dimaksud di sini dengan 

universalisme adalah bahwa landasan pertimbangan profesional dalam 

pengambilan keputusan didasarkan pada “apa yang menjadi masalahnya” dan 

tidak pada “siapanya” atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya. 

 Dengan demikian, tanggung jawab notaris terhadapakta autentik yang 

dibuatnya lebih berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada pihak-pihak 

yang menggunakan jasa profesionalnya. Oleh karena itu, dalam kaitannya 

dengan pertanggungjawaban notaris, UUJN hanya mengatur ketentuan mengenai 

pemberhentian dan sanksi terhadap notaris, yaitu dalam pasal 12, pasal 13, dan 

pasal 84 karena hubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para pihak 

berada dalam ranah hukum perdata. Sanksi tersebut lebih banyak berkaitan 

dengan pelanggaran kode etik. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin 

seorang notaris harus memberikan pertanggungjawaban pidana ketika is terbukti 

melakukan atau terlibat pemalsuan akta autentik yang dibuatnya. Tetapi, 

pertanggungjawaban notaris dalam bidang pidana ini harus dikaji secara 

mendalam karena UUJN sendiri tidak mengatur masalah tersebut.  

D. Perlindungan Hukum 

 Teori perlindungan hukum digunakan sebagai alat analisis untuk 

memahami kerangka perlindungan hukum terhadap notaris yang diproses ke 

dalam perkara pidana. Dalam konsideran UUJN pada Bab Menimbang huruf c 

disebutkan: “bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan 

profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapat 

perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum” Ketentuan 

tersebut menunjukkan bahwa notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan 

kewenangan membuat akta autentik maupun kewenangan-kewenangan lain yang 

diamanatkan UUJN memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Di tengah 

maraknya kasus pemidanaan terhadap notaris sebagai pejabat publik, maka 

kerangka perlindungan hukum terhadap jabatan notaris menjadi penting untuk 

dirumuskan secara lebih spesifik. 



 Menurut Harjono, konsep “perlindungan hukum” belum dikembangkan 

secara komprehensif oleh para pengkaji hukum berdasarkan perspektif keilmuan 

hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu 

hukum, baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mengangkat 

tema pokok bahasan tentang “perlindungan hukum”. Namun karya-karya ilmiah 

tersebut tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan 

hukum secara cukup memadai dalam mengembangkan konsep perlindungan 

hukum. Bahkan, dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan 

mengenai “perlindungan hukum” sulit ditemukan. Hal ini mungkin didasari oleh 

pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud 

dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep 

tentang apa yang dimaksud “perlindungan hukum”. Konsekuensi dari tidak 

adanya konsep tersebut pada akhirnya telah menimbulkan keragaman dalam 

pemberian makna perlindungan hukum. Di tengah langkanya makna 

perlindungan hukum itu, Harjono berusaha membangun sebuah konsep 

perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum. Menurut Harjono, 

“perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan 

menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, 

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu 

dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam 

sebuah hak hukum”. 

 Meskipun literatur yang membahas konsep perlindungan hukum cukup 

langka sebagaimana disinyalir oleh Harjono di atas, namun terdapat beberapa 

teori yang cukup relevan dalam konteks ini, terutama teoriteori yang berkaitan 

dengan tujuan hukum. Salah satunya adalah teori pengayoman yang 

dikemukakan oleh Prof. Suhardjo, Menteri Kehakiman dalam Kabinet Presiden 

Soekarno. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, 

baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang 

berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah 

mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan 

penyalahgunaan hak secara tidak adil. Upaya untuk mewujudkan pengayoman 



ini, antara lain mencakup hal-hal berikut: (1) mewujudkan ketertiban dan 

keteraturan, (2) mewujudkan kedamaian sejati, (3) mewujudkan keadilan bagi 

seluruh masyarakat, dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.  

 Senada dengan pendapat di atas, Raharjo menyatakan bahwa 

perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak 

asasi manusia (HAM) yang dirugikan prang lain dan perlindungan itu diberikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum. Pandangan Raharjo mengenai perlindungan hukum ini berkaitan dengan 

gagasan tentang tujuan hukum. Dengan menimba wawasan dari Fitzgerald, 

Raharjo menandaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan 

mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu 

lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia sehingga 

hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang 

perlu diatur dan dilindungi. Menurut Hartono, hukum dibutuhkan untuk mereka 

yang Iemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial. 

 Menurut Rasjidi & Putra, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, tetapi juga 

prediktif dan antisipatif. Pendapat ini cukup relevan jika dikaitkan dengan teori 

perlindungan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, 

perlindungan hukum terbagi atas dua kategori, yaitu perlindungan hukum 

represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif adalah 

perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap 

pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. 

Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum 

preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum Pemerintah 

menetapkan suatu aturan/ keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau 

dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. 

 Perlindungan hukum pada dasarnya lahir dari suatu ketentuan hukum dan 



segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya 

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku 

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah 

yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian, 

perlindungan hukum pada dasarnya berhubungan erat dengan nilai-nilai dasar 

hukum, yakni kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit). Secara teoretis, fungsi pokok 

dari hukum adalah mengatur hubungan antarmanusia dan antara individu dengan 

negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib sehingga kedamaian karena 

tegaknya kepastian (hukum) dan keadilan di dalam masyarakat yang merupakan 

tujuan hukum dapat tercapai.  

 Berdasarkan hal tersebut, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar 

yang merupakan tujuan hukum, meliputi keadilan, kegunaan, dan kepastian 

hukum. Konsekuensi dari perspektiftersebut adalah bahwa hukum hendaklah 

dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam 

pengertian bahwa hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam 

proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasanpembatasan dalam 

bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan kata lain, hukum harus 

dilihat sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar hukum, seperti 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

 Dalam konteks ini, nilai keadilan dan kepastian sebagai nilai aksiologis 

yang harus diwujudkan dalam hukum seringkali menjadi persoalan penting 

dalam wacana filsafat hukum karena kedua nilai ini seringkali diandaikan 

seolah-olah sebagai antinomi. Oleh karena itu, filsafat hukum acapkali dimaknai 

sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang 

berkeadilan. 

 Term “keadilan” berkaitan erat dengan (produk) hukum. Artinya, 

keadilan hanya bisa dipahami jika is diposisikan sebagai keadaan yang hendak 

diwujudkan oleh hukum. Kendati demikian, upaya untuk mewujudkan keadilan 

dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak 

waktu. Bahkan, upaya tersebut seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan 

yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk 



mengaktualisasikannya. Lebih dari itu, term keadilan dalam kenyataannya 

merupakan term analog dan dapat digunakan dalam konteks yang beragam 

sehingga muncul pelbagai isfilah seperti “keadilan prosedural”, “keadilan 

legalis”, “keadilan komutatif”, “keadilan distributif”, “keadilan substantif”, dan 

sebagainya. 

 Menurut Rawls, keadilan adalah “fairness”. Rawls mengemukakan 

bahwa teori keadilan harus memperhatikan kebebasan dan kesamaan di antara 

individu-individu dalam masyarakat. Distribusi nilai-nilai tersebut diatur 

berdasarkan kesepakatan setiap individu yang terlibat dalam kontrak tersebut 

sehingga hasilnya diharapkan mencapai suatu nilai keadilan (fair) bagi setiap 

orang dan tidak ada satu pun individu yang dirugikan dalam pola distribusi yang 

telah disepakati itu. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan yang disebut 

prinsip khusus keadilan. Prinsip khusus keadilan Pancasila, yakni “Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keadilan sosial ini merupakan keadilan 

yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan, baik materiil 

maupun spiritual. Makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan 

makmur. Keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan 

jasmani dan rohani atau materiil dan spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat 

Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

 Dalam bahasa Inggris, keadilan disebut dengan istilah justice. Kata ini 

berasal dart bahasa Latin justitia, yang berakar dart kata dasar ius atau just 

Perkataan jus berarti hukum atau hak. Dengan demikian, salah satu pengertian 

justice adalah hukum (law). Menurut Gie, pemakaian yang cukup lazim dart 

kedua perkataan itu dianggap sepadan, misalnya pada istilah court of law 

(Mahkamah Hukum) dan court of justice (Mahkamah Keadilan)—keduanya 

merujuk pada badan pengadilan di Inggris. Dart makna keadilan sebagai law 

(hukum), kemudian berkembang kata justice sebagai lawfulness (sah menurut 

hukum). Sampai saat ini, dalam bahasa Inggris perkataan justice masih dipakai 

sebagai sinonim dart law dan lawfulness. 

 Menurut Salmond, seorang ahli hukum terkemuka dart Inggris, tujuan 

utama hukum adalah keadilan. Untuk memahami art “keadilan” (justice) yang 

dimaksud, ia mempertentangkannya dengan “ketidakadilan” (injustice). 



Ketidakadilan berarti tindakan melanggar hak orang lain, baik berupa tindakan 

individual maupun berupa praktik berdasarkan sistem tertentu. Tindakan yang 

tidak adil selalu memperlakukan orang lain secara tidak sewajarnya (unfairly). 

Salmond menandaskan bahwa hukum harus bisa menjadi instrumen untuk 

mencapai keadilan. Pertama, peraturan-peraturan setiap hukum pada dirinya 

harus adil sehingga aplikasinya oleh pengadilan tidak akan memihak. Kedua, 

hukum harus bisa memastikan bahwa negara akan memperlakukan setiap 

warganya secara adil dan bahwa setiap warga negara melakukan keadilan 

terhadap sesamanya. 

 Menurut Rapar, prinsip keadilan bertentangan dengan: (1) pelanggaran 

hukum, penyimpangan, ketidaktepatan, ketidakpastian, keputusan yang tidak 

terduga, tidak dibatasi oleh peraturan, (2) sikap memihak dalam penerapan 

aturan, dan (3) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan 

diskriminasi yang tidak berdasar perbedaan yang tidak relevan. Nilai keadilan 

ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan konsep perlindungan hukum 

sebagaimana diuraikan di atas. Namun demikian, di samping nilai keadilan, nilai 

kepastian hukum juga tidak kalah pentingnya dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum kepada masyarakat. 

 Term “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu 

yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika 

deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, 

sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika 

tertutup, akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus 

sesuatu yang dapat diprediksi sehingga semua prang wajib berpegang 

kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, 

kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. 

 Asas kepastian hukum dalam suatu sistem hukum memiliki bentuk dan 

kedudukan. Dari segi bentuknya, asas kepastian hukum terdiri dari dua macam, 

yakni asas kepastian hukum dalam arti formil dan asas kepastian hukum dalam 

arti materil. Asas hukum dalam arti formil adalah suatu keputusan yang 

dikeluarkan harus cukup jelas bagi yang bersangkutan. Artinya setiap keputusan 

hukum harus jelas menurut isi rumusan maupun pengertiannya dan tidak 



bergantung pada penafsiran prang lain. Dengan demikian, asas kepastian hukum 

formil adalah asas kepastian yang mencerminkan asas legalitas. Sedangkan asas 

hukum materiil berkaitan erat dengan asas kepercayaan yang merupakan salah 

satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata. Implementasi dari 

asas kepercayaan adalah bahwa dalam hukum terdapat harapan masyarakat yang 

sedapat mungkin harus dipenuhi, baik dalam wujud sebagai janji-janji, 

keteranganketerangan, aturan-aturan, dan sebagainya. 

 Menurut Raharjo, hukum memiliki batas-batas kemampuan dalam 

menetapkan sesuatu.85 Oleh karena itu, asas kepastian hukum sangat 

dibutuhkan dalam pembentukan suatu produk hukum. Hukum memiliki batas 

kemampuan menguasai objeknya, yakni masyarakat. Oleh karena itu, asas 

kepastian hukum memberi solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan jika 

suatu peraturan hukum menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya. 

Kepastian hukum di sini diartikan sebagai kepastian suatu peraturan hukum 

menyesuaikan objeknya. Otto memperluas pengertian kepastian hukum ini 

menjadi lima aspek, yakni: (1) tersedianya aturan yang jernih, konsisten dan 

mudah diakses, (2) diterapkan oleh instansi penguasa secara konsisten, (3) 

diterima oleh kebanyakan warga masyarakat dengan cara menyesuaikan perilaku 

mereka, (4) diterapkan oleh hakim-hakim dalam penyelesaian sengketa, dan (5) 

dilaksanakannya putusan pengadilan secara kon kret. 

 Dengan demikian, asas kepastian hukum menduduki tempat yang 

mendasar dalam suatu sistem hukum. Menurut Bruggink, asas kepastian hukum 

merupakan fondasi, kaidah penilaian, dan kaidah hukum tertinggi dalam suatu 

sistem hukum untuk mengukur dan menilai sejauh mana kepastian suatu 

keputusan yang dipakai dalam suatu sistem hukum. Asas kepastian hukum 

menjadi pengarah dan pemandu apakah suatu keputusan hukum yang bersifat 

konkret telah dapat menjamin hak-hak dan kewajiban setiap orang. Jika 

dikaitkan dengan hukum positif, maka asas kepastian hukum semakin tampak 

signifikansinya, terutama ketika suatu rumusan peraturan perundang-undangan 

dibuat untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan melanggar hukum dan sebagainya. Selain itu, asas kepastian hukum 

juga menempati posisi penting dalam suatu sistem hukum ketika para praktisi 



hukum pengacara, hakim, kepolisian, dan sebagainya menentukan status 

seseorang dalam hukum. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep perlindungan 

hukum pada dasarnya syarat dengan nilai-nilai dasar hukum, seperti 

kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan tulisan ini, 

maka kerangka perlindungan hukum terhadap notaris harus mempertimbangkan 

nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.  



BAB V 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA 

AUTENTIK YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA 

 

A. Dasar Hukum Pemidanaan Notaris 

 Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang 

menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab yang berat dalam rangka 

melayani kepentingan umum. Peran dan kewenangan notaris sangat penting 

dalam lalu lintas hukum karena produk yang dihasilkan notaris, yaitu akta 

autentik, merupakan alat bukti tertulis yang dapat menjamin ketertiban umum, 

kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya sebagai pejabat umum, setiap notaris terikat dengan kewajiban 

dan larangan tertentu yang telah ditentukan dalam UUJN yang saat ini telah 

diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 dan 

Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu, setiap notaris tidak terlepas dari 

sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam UUJN dan Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014 diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau 

dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan Kode Etik Jabatan 

Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik dalam UUJN, 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 maupun Kode Etik 

Jabatan Notaris.   

 UUJN tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris. Namun 

demikian, dalam praktik, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum 

atau pelanggaran yang dilakukan notaris terkait akta autentik yang dibuatnya 

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Menurut Adjie, meskipun UUJN 

tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan, tetapi jika suatu 

tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut 

mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/ kelalaian dalam 

pembuatan surat/akta autentik yang keterangan isinya palsu, maka setelah 

dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi 

keperdataan, kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak 



pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan 

secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. 

 Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang diberikan 

apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan 

hukum telah dilanggar. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai 

Pejabat Umum pada dasarnya tidak kebal hukum pidana. Adanya malpraktik 

dalam pembuatan akta dapat menyebabkan notaris yang bersangkutan terkena 

gugatan secara keperdataan dan juga tidak tertutup kemungkinan terkena 

tuntutan pidana. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana sewaktu-waktu berkaitan 

dengan produk hukum yang telah dibuatnya, yaitu akta notaris. Sanksi pidana 

terhadap notaris dimaksud harus dapat dilihat dalam rangka menjalankan tugas 

jabatan notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta, harus 

berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini 

Undang-UndangJabatan Notaris nomor30tahun 2004dan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014. Jika semua tata cara pembuatan akta 

sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja notaris melakukan 

suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. 

 Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mengutamakan tekanan 

pada kepentingan umum kepada masyarakat. Hukum pidana tersebut 

menekankan kepada perbuatan seseorang yang dikesampingkan atau dilanggar. 

Larangan tersebut disertai ancaman dan sanksi yang berupa pemidanaan tertentu 

bagi yang terbukti melanggarnya. Dalam hal ini, maka pidana yang dijatuhkan 

terhadap notaris, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh notaris dalam 

kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak 

dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. 

 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika notaris 

menjalankantugas jabatannyaterbukti melakukan pelanggaran, maka notaris 

dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan Kode 

Etik Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan 

Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Namun dalam 

praktik, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran 

yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau 



perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau 

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. 

Pengualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut: 

1. kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, 

2. para penghadap, 

3. tanda tangan yang menghadap, 

4. salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, 

5. salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta, 

6. minuta akta tidak ditandatangani secara Iengkap, tapi salinan akta 

dikeluarkan. 

 Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka kepada 

notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif atau 

aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan 

dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata 

terhadap notaris. Namun, ternyata di sisi lain, batasanbatasan seperti itu 

ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk 

memidanakan notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau 

memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan 

oleh notaris. 

 Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris 

tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris dan seharusnya berdasarkan 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 

tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2004. Jika notaris terbukti 

melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata 

maupun sanksi administrasi, tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi 

Kode Etik Jabatan Notaris.' Namun demikian, aspek-aspek formal akta notaris 

dapat dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan notaris sepanjang aspek-

aspek formal tersebut terbukti secara sengaja dengan penuh kesadaran dan 

keinsyafan serta direncanakan oleh notaris yang bersangkutan bahwa akta yang 

dibuat di hadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat untuk melakukan 

suatu tindak pidana dalam pembuatan akta pihak atau akta re/acts. Aspek 

lainnya yang periu untuk.dijadikan batasan dalam_ hal pelanggaran oleh notaris 



harus diukur berdasarkan UUJN yang saat ini telah diubah dengan Undang-

Undang nomor 2 tahun 2014, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh 

notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang saat ini telah diubah 

dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, karena ada kemungkinan menurut 

UUJN yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 

bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 

tahun 2014, tetapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu 

tindak pidana. 

 Dengan demikian, jika seorang notaris diduga melakukan pelanggaran 

pidana terkait akta autentikyang dibuatnya, maka terhadap notaris tersebut dapat 

dikenakan sanksi pidana dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum 

yang terdapat dalam KUHPidana. Menurut Adjie & Sjaifurrachman, pemidanaan 

terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, 

penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan, bahwa akta yang 

dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk 

dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana,  

2. ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh 

notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN, dan 

tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang 

menilai tindakan seorang notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. 

 Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang 

batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di camping 

memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, UU nomor 2 tahun 

2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan yang 

tersebut dalam KUHP. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak 

pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN yang saat ini . telah diubah dengan 

Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 dan menurut penilaian dari Majelis 

Pengawas Notaris sekarang Majelis Kehormatan Notaris bukan suatu 

pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman 

pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN, 

UU nomor 2 tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris. Selain itu, apabila 



kehendak dan/atau pengetahuan notaris di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, 

maka dengan sendirinya tidak ada alasan bagi penyidik, penuntut umum, atau 

hakim untuk menyatakan notaris telah terbukti dengan sengaja melakukan tindak 

pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam 

KUHPidana. 

 Dasar hukum yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim 

untuk memidanakan notaris pada umumnya mengacu pada beberapa pasal-pasal 

dalam KUHP, antara lain: 

1. membuat surat palsu atau memalsukan (disebut kejahatan pemalsuan surat), 

memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) 

KUHP), 

2. perbuatan pemalsuan atau menggunakan surat-surat yang dipalsukan (Pasal 

264 KUHP), 

3. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 

KUHP), 

4. melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 

263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266 KUHP). 

 Pasal-pasal KUHP tersebut, selain Pasal 55 KUHP, memuat ketentuan 

tentang tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang 

dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan utang atau 

yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak 

pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-

Xll dari Buku ke-II KUHPidana. Pasal 263 KUHPidana berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat 

menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, 

ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan 

maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak 

dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, 

maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena 

bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya enam tahun. 



(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, 

jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. 

 Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan dalam ketentuan 

pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, terdiri atas unsur-unsur 

sebagai berikut: (1) unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya 

sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain 

menggunakan surat tersebut, (2) unsur-unsur objektif: (a) barang siapa, (b) 

membuat secara palsu atau memalsukan, (c) suatu surat yang dapat 

menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau, (d) 

suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, (e) 

penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. 

 Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP 

tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan 

adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku sehingga timbul 

pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana 

yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja 

atau tidak. Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa 

melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam ketentuan pidana yang diatur 

dalam pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut 

dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan 

mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat 

membuktikan tentang:  

1. adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk 

memalsukan suatu surat, 

2. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang is buat secara palsu atau 

yang ia palsukan itu merupakan suatu surat: (a) yang dapat menimbulkan 

suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, atau (b) yang 

dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, 

3. adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut 

sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain 

menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia 



palsukan, 

4. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia 

buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu 

kerugian. 

 Jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah 

satu dari kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak 

dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi 

penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim harus 

memberikan putusan ontslag van rechtsvervolging atau bebas dari tuntutan 

hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.' 

 Pasal 264 KUHPidana memuat ketentuan tentang tindak pidana 

pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya dan kesengajaan menggunakan akta 

autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan. Pasal 264 KUHPidana 

dimaksud berbunyi sebagai berikut: 

(1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya delapan tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan 

terhadap: 

1. akta-akta autentik, 

2. surat-surat utang atau setifikat-sertifikat utang dari sesuatu negara atau 

bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum, 

4. saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau 

utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, 

talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti 

yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti 

yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tesebut, 

5. surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukan guna 

diedarkan. 

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang 

dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk 

surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat 



menimbulkan suatu kerugian. 

 Pasal 264 KUHPidana merupakan ketentuan pidana yang mengatur 

secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan dalam 

pasal 263 KUHPidana, yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah 

dilakukan terhadap surat-surat seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 264 

ayat (1) KUHPidana, pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana tersebut 

telah diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. 

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 264 KUHPidana merupakan 

lexspecialis dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana dan 

tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal 264 ayat KUHP 

merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi atau suatu 

gequalificeerde valsheid in geschriften. Pengertian Gekwalificeerde delicten, 

yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang 

memberatkan, di mana pasal-pasal terdahulunya mengatur pemberatan dari pasal 

yang kemudian, yaitu pasal 264 KUHPidana terhadap pasal 263 KUHPidana. 

 Kata-kata “pemalsuan surat” dalam rumusan ketentuan pidana pasal 264 

ayat (1) KUHPidana mempunyai arti yang sama dengan katakata “pemalsuan 

surat” dalam rumusan ketentuan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana 

yang terdiri atas perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan. 

 Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat 

KUHPidana yang melarang orang menggunakan akta autentik dan lain-lain yang 

dipalsukan, segera orang akan dapat mengetahui bahwa unsur subjektif dengan 

sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur 

menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud 

dalam ayat pertama seolah-olah merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan, 

yang berarti bahwa hakim harus membuktikan mengenai kesengajaan pelaku 

untuk menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan yang seolah-

olah surat tersebut merupakan surat yang asli atau tidak dipalsukan. 

 Hakim harus dapat membuktikan depan sidang pengadilan yang 

memeriksa dan mengadili perkara pelaku tentang: (1) adanya kehendak para 

pelaku untuk menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti 

yang dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana seolah-olah surat tersebut 



merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan, (2) adanya pengetahuan pada 

pelaku bahwa surat yang ia gunakan merupakan salah satu surat seperti yang 

dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana yang dipalsukan atau yang 

dibuat secara palsu. 

 Tindak pidana yang masih berkaitan dengan pemalsuan surat, yaitu 

menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta autentik telah 

dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 266 KUHPidana, 

yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai 

suatu hal di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan 

oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk 

menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai 

dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh 

tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. 

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

menggunakan akta tesebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika 

penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. 

 Jika kehendak dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak 

dan pengetahuan pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan 

baik bagi hakim maupun bagi penuntut umum untuk menyatakan pelaku terbukti 

dengan sengaja telah menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan 

seperti yang dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana, seolah-olah surat 

tersebut merupakan sepucuk surat yang yang asli dan tidak dipalsukan dan 

hakim harus memberikan putusan bebas atau vrijspraak bagi pelaku tersebut. 

 Seandainya kehendak dan pelaku tersebut dapat dibuktikan, pelaku pun 

tetap harus dibebaskan, jika penggunaan surat yang palsu atau yang dipalsukan 

ternyata tidak dapat menimbulkan suatu kerugian, walaupun pelaku sendiri tidak 

perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian 

tersebut. Dari kata-kata “dapat menimbulkan suatu kerugian” di dalam pasal 264 

ayat (2) KUHPidana, kiranya orang dapat mengetahui, bahwa kerugian tesebut 

tidaklah perlu harus benar-benar timbul karena yang diisyaratkan di sini 

hanyalah kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu. 



Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam 

pasal 266 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: (1) unsur 

subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang 

lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, 

(2) unsur objektif: (a) barang siapa; (b) menyuruh mencantumkan suatu 

keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh 

akta tersebut, (c) di dalam suatu akta autentik, (d) jika penggunaannya dapat 

menimbulkan sesuatu kerugian. 

 Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur pasal 266 ayat (1) KUHP, 

undang-undang tidak mensyaratkan keharusan tindak pidana yang dimaksudkan 

di dalamnya, yaitu harus dilakukan dengan sengaja atau tidak sehingga perlu 

dipertanyakan apakah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau 

bukan. Dengan disyaratkannya suatu bijkomend oogmerk atau suatu maksud 

lebih lanjut berupa maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang 

lain menggunakannya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran di 

dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, 

kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya 

merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau yang 

dalam doktrin sering disebut opzettelijk delict. 

 Karena sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan dalam 

ketentuan pidana pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang 

harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya, baik penuntut umum 

maupun hakim, harus dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan tersebut 

pada orang yang oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana 

tersebut. Untuk maksud tersebut, di depan sidang pengadilan yang memeriksa 

dan mengadili terdakwa, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan 

tentang: 

1. adanya kehendak pada terdakwa untuk menyuruh mencantumkan suatu 

keterangan palsu mengenai sesuatu hal di dalam suatu akta autentik yang 

kebenarannya harus dinyatakan oleh akta autentik tersebut, 

2. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa akta tersebut merupakan suatu 

akta autentik, 



3. adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya atau untuk 

menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya yang 

tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran. 

 Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari 

kehendak pengetahuan terdakwa di atas ternyata tidak dapat mereka buktikan, 

maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi mereka untuk menyatakan 

terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang 

dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) 

KUHP dan hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau 

lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. 

 Ketentuan lain dalam KUHP yang seringkali digunakan untuk 

memidanakan notaris adalah pasal 55 ayat (1) angka 1 KU HP, yang berbunyi:  

“1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1: mereka yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” 

 Dalam rumusan pasal 55 KUHP ini, dibedakan bentuk-bentuk mededader 

(para peserta, para pembuat). Kelompok ini terdiri dari orang yang 

melakukan/pelaku (plegen), yang menyuruh melakukan (doen plegen), 

yangturutserta melakukan (medeplegen), sengaja menganjurkan/penganjur 

(uitlokken). Pasal 55 KUHP ini basanya digunakan untuk memidanakan notaris 

dalam konstruksi “penyertaan” (deelneming) dalam tindak pidana. Makna istilah 

ini adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana 

atau dengan kata lain adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang mengambil 

bagian untuk mewujudkan tindak pidana.  

 Dalam praktik di peradilan, notaris yang terbukti dengan sengaja 

melanggar pasal-pasal KUHP di atas, yaitu perbuatan membuat dan melakukan 

pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, 

menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, dan 

melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maka notaris tersebut 

dijatuhi sanksi pidana jika terbukti bersalah. Kendati demikian, menurut penulis, 

memidanakan notaris berdasarkan pasal-pasal KUHP tersebut di atas tanpa 

melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur 

kesalahan dari _notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak 



dapat dipertanggungjawabkan. 

 Menurut Meijers, sebagaimana dikutip Budiono, diperlukan adanya 

kesalahan besar (hard schuldrecht) untuk perbuatan yang berkaitan dengan 

pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (wettenschappelijke arbeiders) seperti 

notaris.10 Bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang akan memeriksa 

notaris, harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan notaris secara 

intelektuil, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan untuk 

memeriksa notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan 

dalam memeriksa notaris. Menurut teori dan praktik, ada beberapa bentuk 

kepalsuan yang dapat ditujukan terhadap akta autentik. Tujuan mengajukan 

tuntutan kepalsuan terhadap akta autentik, guna untuk melumpuhkan kekuatan 

pembuktian yang melekat padanya. Bentuk tuntutan kepalsuan yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1.  kepalsuan intelektual. Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi 

keterangan yang tercantum di dalamnya, berlawanan dengan yang 

sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemalsuan 

intelektual dapat terdiri atas: “Pernyataan atau pemberitahuan yang 

diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, yang mana sejak semula adalah 

tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau 

pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar 

atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai 

isi yang tidak benar.”,  

2. kepalsuan materiil. Kepalsuan materiil pada dasarnya hampir sama dengan 

kepalsuan intelektual. Hanya dalam kepalsuan materiil tidak hanya 

ditujukan pada kepalsuan isi, tetapi juga kebenaran tanda tangan. Seseorang 

dapat mengingkari kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam akta 

autentik. Kepalsuan materiil dapat meliputi: (a) kepalsuan tanda tangan, (b) 

kepalsuan dalam bentuk dan isi atas alasan: (1) terdapat penghapusan isi; (2) 

mengandung penukaran; (3) terdapat penambalan, 

3. penyalahgunaan tanda tangan di bawah blanko. Hal lain yang dapat dituntut 

untuk melumpuhkan kebenaran akta autentik adalah penyalahgunaan tanda 

tangan blanko atau abus de blanc seingn. Pengadilan sering menerima 



pengajuan keberatan atau bantahan terhadap peristiwa blanc seingn ini, baik 

dalam jual beli atau utang piutang. Pembeli dan penjual disuruh 

menandatangani blanko kosong. Berdasarkan blanko kosong yang 

ditandatangani itu, terbit akta jual beli atau akta pengakuan utang. 

 Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa ruang lingkup tugas 

pelaksanaan jabatan notaris adalah membuat alat bukti yang diinginkan oleh 

para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu dan alat bukti tersebut berada 

dalam tataran hukum perdata. Notaris tersebut membuat akta karena ada 

permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para 

pihak, notaris tidak akan membuat akta apa pun. Notaris membuat akta yang 

dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak 

yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan 

notaris. Selanjutnya, notaris membingkainya secara lahiriah, formil, dan materiil 

dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata 

cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan 

tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris 

dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para 

pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai 

keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan 

sebagai keterangan atau pernyataan notaris. 

Oleh karena itu, memidanakan notaris berdasarkan pasal-pasal KUHP 

sebagaimana telah disebutkan di atas tanpa melakukan pembuktian yang 

mendalam dengan mencari unsur kesalahan dari notaris merupakan tindakan 

yang bermasalah secara hukum. Misalnya, notaris dituduh dengan kualifikasi 

membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang seolah-olah surat 

tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) 

KUHPidana). Penerapan pasal ini untuk memidanakan notaris terkait akta 

autentik yang dibuatnya cenderung problematis karena kewenangan notaris 

adalah membuat akta, bukan membuat surat. Dengan kata lain, harus dibedakan 

antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk 

dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan 



keinginan atau maksud pembuatnya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, 

sedangkan dan akta dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat di hadapan pejabat yang 

berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuknya yang sudah 

ditentukan. Alhasil, pengertian surat dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana tidak 

mutatis mutandis sebagai akta autentik sehingga tidak tepat jika akta notaris 

diperlakukan sebagai suatu surat pada umumnya. 

 Dengan demikian, rumusan pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat 

tidak bisa diterapkan kepada Notaris yang memaisu akta autentik. Akan tetapi, 

notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 

KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan objek 

pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Surat-surat tertentu 

yang menjadi objek kejahatan dalam pasal 264 KUHP adalah surat-surat yang 

mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat 

itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa 

atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi 

dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman 

pidananya. Dengan kata lain, semua unsur yang membedakan antara pasal 263 

dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya objek pemalsuan, yaitu 

“macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan 

kebenaran isinya”. 

 Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang 

dimaksud, misalnya seorang notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

Pejabat Catatan Sipil, dan lain-lain. Surat-surat yang dibuat oleh pejabat- pejabat 

ini, misalnya surat jual beli, utang piutang, hipotik atau gadai yang dibuat oleh 

notaris, akta kelahiran, surat nikah, sertifikat hak atas tanah, dan sebagainya. 

Surat-surat ini menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

(Pasal 1870 KUHPerdata jo. 165 HIR). Dengan demikian, secara sepintas dapat 

dikatakan bahwa notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta autentik, 

terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 264 KUHP. 

 Kendati demikian, penerapan pasal 264 KUHP tersebut terhadap notaris 

bukan tanpa masalah sama sekali. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa 



unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai perbuatan hukum dalam pidana adalah 

adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, 

dan bersifat melawan hukum. Dalam unsur perbuatan manusia, harus ada 

tindakan atau kejadian yang ditimbulkan. Jabatan Notaris dapat ditarik ke dalam 

tanggung jawab pidana dikarenakan adanya perbuatan notaris yang 

menimbulkan akibat hukum, antara lain dalam pembuatan akta. Namun 

demikian, perlu dicatat bahwa notaris membuat akta berdasarkan apa yang 

diminta oleh para pihak yang menghadap, notaris hanya menuangkan maksud 

para pihak untuk membuat suatu akta di mana sebagai alat bukti bagi mereka 

yang membuat. Akta tersebut merupakan suatu perbuatan manusia yang dapat 

menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Unsur yang lainnya, yaitu 

pemenuhan rumusan peraturan perundang-undangan. Unsur ini mencerminkan 

berlakunya asas legalitas dalam penentuan perbuatan pidana, yang berarti tidak 

ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika belum diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menjamin kepastian hukum dan 

merupakan syarat formal dalam tindak pidana sehingga seseorang tidak akan 

diancam dengan hukuman pidana apabila unsur-unsur dalam perundang-

undangan tidak terpenuhi. Sedangkan unsur bersifat melawan hukum, yang 

dapat dikrtikan bahwa harus adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana 

yang merupakan syarat mutlak di mana memenuhi rumusan delik menurut 

undang-undang. 

 Ketiga unsur di atas merupakan dasar dalam menentukan suatu perbuatan 

pidana. Dalam hal notaris dituduh melakukan suatu tindak pidana pemalsuan 

akta autentik, ketiga unsur tersebut harus benar-benar dapat dibuktikan karena 

ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Terlebih apabila notaris tersebut 

membuat akta partij (contohnya akta jual beli, akta hibah, dan akta wasiat) di 

mana dalam pembuatan akta tersebut, notaris hanya menuangkan kehendak dari 

para penghadap dan mencantumkan keterangan-keterangan dari orang-orang 

yang bertindak sebagai pihakpihak dalam akta tersebut. Notaris dalam 

pembuatan akta tidak mempunyai kepentingan (karena notaris tidak akan 

membuat akta bagi dirinya dan keluarganya sendiri) terhadap akta tersebut 



sehingga kecil kemungkinan dia memalsukan akta autentik sendiri tanpa ada 

permintaan dari seseorang. 

 Notaris dalam pembuatan aktanya hanya menuangkan apa Baja yang 

diinginkan atau dikehendaki oleh penghadap yang bersangkutan dan kemudian 

mencatat dan menyusunnya dalam akta sesuai dengan prosedur pembuatan akta 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya memberikan pelayanan kepada masyarakat 

untuk membuat alat bukti yang berupa akta, di mana notaris dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa tidak boleh memihak 

kepada salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihaknya. 

Notaris berkewajiban untuk memberikan informasi hukum kepada kedua belah 

pihak yang ingin membuat perjanjian, mengenai dokumen-dokumen yang 

diperlukan sampai kepada akibatakibat hukum terhadap perjanjian yang akan 

mereka buat dan sepakati sehingga sebagai pejabat umum yang ditunjuk negara 

untuk membuat alatalat bukti berupa akta tersebut tidak melakukan perbuatan 

hukum yang dilakukan kedua belah pihak, tetapi hanya membantu membuatkan 

apa yang diinginkan oleh para pihak untuk alat bukti mereka. Tetapi, terkadang 

hal tersebut kurang dipahami oleh penegak hukum Iainnya sehingga banyak 

notaris yang dianggap melakukan sesuatu perbuatan hukum di mana adanya 

pertanggungjawaban hukum pidana yang harus dipikul olehnya, seperti didakwa 

memalsukan surat sebagaimana tuntutan pasal 264 KUHP di atas. 

 Akta notaris dapat dikategorikan sebagai surat, beban pembuktian akta 

sama dengan surat. Tetapi, dalam akta harus dilihat 3 (tiga) aspek yang 

mendasarinya, yaitu secara lahiriah, formal, dan materiil. Ketiga aspek dalam 

akta autentiktersebut Baling berkaitan dan merupakan kesempurnaan suatu akta 

autentik. Dengan demikian, apabila akta tersebut dipermasalahkan, maka pihak 

yang mempermasalahkan harus membuktikan ketidakbenaran dalam akta itu, 

dalam hal ini berlaku ketentuan pembuktian terbalik. Mengenai kebenaran 

materiil suatu akta, bahwa dalam pembuatan akta notaris, hanya merupakan 

facilitator para pihak. Maka, jika dikaitkan dengan tindak pemalsuan akta, 

notaris seharusnya tidak dapat dianggap terlibat membuat pemalsuan karena 

notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran data-data yang diberikan para 



pihak. Notaris hanya melihat data-data secara formil, tidak melakukan 

pengecekan secara materiil. Apabila para pihak memberikan data-data palsu 

dalam pembuatan akta, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak 

sendiri, kecuali notaris mengetahui mengenai itikad buruk para pihak tersebut 

dalam pembuatan akta. Kebenaran materiil suatu akta pada dasarnya merupakan 

tanggung jawab dari para pihak, sedangkan kebenaran formal dari akta tersebut 

menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Apabila dikaitkan dengan 

pertanggungjawaban pidana, maka dapat dikatakan bahwa dalam tindak pidana 

pemalsuan akta, notaris tidak dapat ditarik ke dalam pertanggungjawaban pidana 

sejauh berkaitan dengan aspek materiil akta. Namun demikian, sejauh berkaitan 

dengan kebenaran formal dari akta, maka notaris dapat dikenakan 

pertanggungjawaban pidana jika dapat dibuktikan notaris tersebut melakukan 

pelanggaran pidana. 

 Selain menerapkan pasal 264 ayat (1) KUHP, penyidik, penuntut umum, 

dan hakim juga kerap menggunakan pasal 266 KUHP sebagai landasan hukum 

untuk memidanakan notaris. Sebagaimana telah disinggung di atas, rumusan 

pasal 266 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut: (1) barang siapa, 

(2) menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, (3) 

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan rumusan pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) mereka 

yang melakukan, (2) mereka yang menyuruh melakukan, dan (3) mereka yang 

turut serta melakukan perbuatan. 

 Menurut penulis, notaris sebagai pembuat akta autentik tidak dapat 

disebut atau diposisikan sebagai subjek (pelaku) dalam pasal 266 ayat (1) 

KUHP, akan tetapi “para pihak pembuat akta autentik” yang menghadap ke 

notaris itulah yang berkedudukan sebagai subjek (pelaku) dalam pasal 266 ayat 

(1) KUHP. Oleh karena itu, merekalah yang berposisi sebagai subjek yang 

“menyuruh memasukkan keterangan palsu”. Notaris tidak dapat dinyatakan 

sebagai pelaku yang “menyuruh memasukkan keterangan palsu” menurut pasal 

266 ayat (1) KUHP, akan tetapi is hanya pihak “yang disuruh memasukkan 

keterangan palsu”. Kata “menyuruh” dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dapat 



ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), 

dalam hat ini, para pihak yang menghadap notaris, sedangkan pihak “yang 

disuruh” tidak memiliki kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan 

seterusnya. 

 Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan di 

hadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuatkan akta 

sesuai keinginan para pihak yang menghadap notaris. Tanpa adanya keterangan 

atau pernyataan dan keinginan dari para pihak, notaris tidak mungkin membuat 

suatu akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu 

dicantumkan atau dimasukkan ke dalam akta autentik, tidak menyebabkan akta 

tersebut palsu. Contohnya, ke dalam akta autentik dimasukkan keterangan 

berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada notaris atau Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) yang dari pengamatan secara fisik asli. Jika ternyata terbukti 

surat nikah atau KTP tersebut palsu, tidak berarti notaris telah menyuruh 

memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tersebut suatu hal yang 

mustahil dilakukan oleh seorang notaris. Artinya, secara materiil kepalsuan atas 

hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan. 

 Dengan demikian, berkaitan dengan pasal 266 ayat (1) KUHP ini, notaris 

dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam sebuah akta secara materiil 

tidak dapat dituduh sebagai pihak yang turut serta terjadinya suatu tindak 

pidana. Kebenaran materiil atas suatu akta pada dasarnya merupakan tanggung 

jawab dari para pihak, sedangkan kebenaran formil dari akta tersebut menjadi 

tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Bila hendak menerapkan pasal 266 

KUHPidana, maka semestinya terdapat keterkaitan antara materi akta dengan 

notaris yang bersangkutan. Oleh karenanya, secara teoretis dapat dikatakan 

bahwa notaris dapat terlepas dari tuntutan pidana, kecuali dapat dibuktikan 

sebaliknya. 

 Ketentuan lain KUHP yang kerap digunakan untuk memidanakan notaris 

adalah pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Namun demikian, biasanya pasal ini 

tidak diterapkan secara tunggal dalam memidanakan seorang notaris, melainkan 

dijunctokan dengan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 264 KUHP, atau 

pasal 266 KUHP. Oleh karena itu, penerapan pasal ini bergantung pada 



legitimasi penerapan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 264 KUHP atau 

pasal 266 KUHP dalam pemidanaan notaris sebagaimana telah dikemukakan di 

atas. Penerapan pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ini akan diuraikan dalam 

analisis atas Putusan Mahkamah Agung RI No.1099 K/ PID/2010 pada subbab 

berikutnya. 

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadinya pemidanaan 

terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris 

sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris tanpa 

memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta 

dan hanya berdasarkan KUHP saja menunjukkan telah terjadinya 

kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris dan akta notaris 

sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Menempatkan notaris sebagai terpidana 

menunjukkan bahwa pihak-pihak lain di luar notaris, seperti kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan atau masyarakat umum memiliki pemahaman yang 

kurang komprehensif tentang dunia notaris. 

 Di samping itu, perlu dikemukakan bahwa penjatuhan hukuman pidana 

terhadap notaris tidak serta merta membuat akta yang bersangkutan menjadi 

batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan 

pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris dengan 

alasan notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan 

demikian, yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk 

menempatkan notaris sebagai terpidana, maka tindakan hukum yang harus 

dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata. 

 Kesimpulan di atas bukan hendak menegaskan bahwa notaris kebal 

hukum pidana. Notaris dapat saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di 

pengadilan bahwa notaris tersebut melakukan pelanggaran hukum pidana. 

Artinya, notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat umum yang ditunjuk 

oleh negara untuk membuat akta haruslah bertanggung jawab atas apa yang 

dibuatnya sehingga sudah sepatutnya notaris harus cermat dan berhati-hati 

dalam membuat akta. Persoalannya, UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014 tidak 

mengatur secara eksplisit konsep dan sistem pertanggungjawaban pidana notaris 

sehingga hal tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi 



notaris. 

 Sanksi terhadap notaris menunjukkan bahwa notaris bukan sebagai 

subjek yang kebal terhadap hukum. Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata dan 

administratif, serta dapat dijatuhi sanksi etika dan bahkan sanksi pidana. Namun 

demikian, adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 

notaris pada saat bersamaan akan memunculkan persoalan terkait dengan 

kumulasi sanksi terhadap notaris. Dalam kaidah peraturan perundang-undangan 

di bidang hukum administrasi, seringkali tidak hanya memuat satu macam 

sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, 

adakalanya suatu ketentuan perundangundangan tidak hanya mengancam 

pelanggarnya dengan sanksi pidana, tapi pada saat yang sama mengancam 

dengan sanksi administrasi. 

 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang nomor 2 tahun 

2014 tidak mengatur sanksi kumulasi tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris 

hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi dan kedua sanksi ini 

tidak dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama 

karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijatuhkan karena melakukan jenis 

pelanggaran yang berbeda yang tersebut dalam pasal 84 dan 85 Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Demikian Pula dengan sanksi Iainnya, yaitu sanksi pidana dan 

sanksi kode etik. Sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan 

oleh instansi yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa fenomena 

pemidanaan terhadap notaristerkaitakta autentik yang dibuatnya cenderung 

problematis dari segi yuridis. Disebut problematis karena: pertama, UUJN dan 

Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tidak mengatur sama sekali konsepsi 

pertanggungjawaban pidana notaris dan kedua, pihak penegak hukum pada 

umumnya menerapkan pasal-pasal KUHP yang secara yuridis tidak dapat 

diberlakukan terhadap jabatan notaris, karena konstruksi hukum kedudukan 

notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik untuk 

para pihak berada dalam ranah hukum perdata. Problem yuridis pemidanaan 

terhadap notaris tersebut antara lain dapat dilihat dalam kasus Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010 sebagai berikut. 



 

B. Kasus Hukum Tindak Pidana Notaris 

 Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1099 K/PID/2010 tanggal 29 Juni 

2010 memuat putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menolak 

Kasasi Terdakwa San Smith, S.H., seorang notaris di Kota Medan sehingga 

notaris tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. 

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi 

Medan Nomor: 82/PID/2010/PTMDN, tanggal 25 Februari 2010, yang 

menjatuhi hukuman yang lebih tinggi dan menguatkan Putusan Pengadilan 

Negeri Medan No.3036/PID.B/2009/PN.Mdn dan menambah hukuman bagi 

sang notaris dari hukumannya 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun. 

 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah primair 

melanggar pasal diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana dan Subsidair melanggar pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHPidana. Secara lebih detail, terdakwa San Smith, S.H. diajukan di 

muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa: 

PRIMAIR 

Bahwa la Terdakwa SAN SMITH San Smith, S.H., selaku Notaris Kota 

Medan yang diangkat sebagai Notaris Kota Medan, berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C 

356.HT.03.01-TH.2003, tanggal 31 Maret 2003, antara tanggal 27 Juni 

2008 sampai dengan tanggal 18 November 2008 atau pada waktu lain 

dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Asia No.515/548-D, Kelurahan 

Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan atau setidak-

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum 

Pengadilan Negeri Medan “turut serta atau turut melakukan dengan 

sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik 

mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu 

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta 

itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya” perbuatan 

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

a. Terdakwa selaku NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH yang diminta untuk membuatAKTAPENGIKATAN DIRI 



UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI telah bersekongkol dengan 

saksi TONNY WIJAYA untuk menempatkan SITE PLAN atau 

gambar lokasi tanah yang tidak identik atau tidak lama dengan yang 

telah disepakati sebelumnya di hadapan NOTARIS ROOSMIDAR, 

S.H., sebagaimana yang menjadi satu-kesatuan dengan AKTA 

PERJANJIAN PENDAHULUAN UNTUK JUAL BELI nomor 165, 

tanggal 27 Juni 2008; 

b. Bahwa SITE PLAN yang ditempatkan oleh terdakwa pada AKTA 

PENGIKATAN DIRI UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI nomor 

165, tanggal 27 Juni 2008 diterima oleh terdakwa dari saksi 

HENNYTRECIA LAWIN selaku staf atau karyawan saksi TONNY 

WIJAYA setelah disuruh atau diperintah selaku pimpinannya, 

kemudian penempatan SITE PLAN tersebut telah menimbulkan 

kerugian secara materi dan immaterial pada pihak saksi Ir. 

DULANG MARTAPA, di mana perbuatan SITE PLAN pada AKTA 

PENGIKATAN DIRI UNTUK MELAKUKAN JUAL BELT nomor 

165 tanggal 27 Juni 2008, baru disadari dan diketahui pada tanggal 

18 November 2008, setelah memperhatikan SITE PLAN di mana 

“tanda” atau “penunjuk” pada SITE PLAN, yaitu STABILO warna 

kuning berbeda dengan yang disepakati pada AKTA PERJANJIAN 

PENDAHULUAN UNTUK JUAL BELT nomor 138 pada tanggal 

29 Mei 2008 sehingga saksi Ir. DULANG MARTAPA melakukan 

atau mengajukan “pemberitahuan” bahwa telah terjadi selisih luas 

tanah yang dikuasai oleh pihak saksi TONNY WIJAYA dari PT 

MEGA RESIDEN seluas 276,34 m2 di mana selisih ini ditemukan 

dari fakta bahwa tanah yang dikuasai oleh 

pihaksaksiTONNYWIJAYA adalah 4.546 meter persegi, sedangkan 

yang dijual oleh saksi Ir. DULANG MARTAPA adalah 4.269,66 

meter persegi, bentuk penguasaan yang dilakukan pihak saksi 

TONNY WIJAYA dengan cara memagari atau membuat pagar seng 

di atas tanah seluas 4.546 meter persegi yang mana seharusnya 

adalah 4.269,66 meter persegi; 



c.  Kemudian saksi Ir. DULANG MARTAPA meminta pengembalian 

sisa tanah yang dikuasai saksi TONNY WIJAYA tetapi tidak 

diberikan, kemudian saksi Ir. DULANG MARTAPA meminta 

kepada terdakwa agar merubah atau membuat SITE PLAN yang asli 

atau yang telah disepakati pada AKTA PERJANJIAN 

PENDAHULUAN UNTUK JUAL BELT nomor 138 pada tanggal 

29 Mei 2008 tetapi tidak dikabulkan oleh terdakwa sehingga saksi Ir. 

DULANG MARTAPA meminta BPN Kota Medan melakukan 

peninjuan lapangan untuk mengukur ulang, tetapi tidak diberikan 

masuk oleh pihak saksi TONNY WIJAYA, kemudian saksi Ir. 

DULANG MARTAPA melapor ke POLTABES Medan karena 

merasa dirugikan; 

SUBSIDAIR 

Bahwa la Terdakwa SAN SMITH, S.H., selaku Notaris Kota Medan... 

“turut serta atau turut melakukan dengan sengaja memasukkan 

keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang 

kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah 

keterangan itu sesuai dengan kebenarannya” perbuatan mana dilakukan 

terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

a. Terdakwa selaku NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH yang diminta untuk membuat AKTA PENGIKATAN DIRI 

UNTUK MELAKUKAN JUAL BELT telah bersekongkol dengan 

saksi TONNY WIJAYA untuk menempatkan SITE PLAN atau 

gambar lokasi tanah yang tidak identik atau tidak sama dengan yang 

telah disepakati sebelumnya di hadapan NOTARIS ROOSMIDAR, 

SH., -ebagaimana yang menjadi satu kesatuan dengan AKTA 

PERJANJIAN PENDAHULUAN UNTUK JUAL BELT nomor 165, 

tanggal 27 Juni 2008; 

b. Bahwa SITE PLAN yang ditempatkan oleh terdakwa pada AKTA 

PENGIKATAN DIRI UNTUK MELAKUKAN JUAL BELT... telah 

menimbulkan kerugian secara materi dan immaterial pada pihak 



saksi Ir. DULANG MARTAPA...; 

c. Kemudian, saksi Ir. DULANG MARTAPA meminta pengembalian 

sisa tanah yang dikuasai saksi TONNY WIJAYA, tetapi tidak 

diberikan... kemudian saksi Ir. DULANG MARTAPA melapor ke 

POLTABES Medan karena merasa dirugikan. 

 Adapun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Medan tanggal 28 Desember 2009 adalah sebagai berikut: 

1. menyatakan terdakwa SAN SMITH, SH terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta atau turut melakukan 

menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik 

tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, 

dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain 

menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal 

sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat 

mendatangkan kerugian, melanggar pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP, 

2. menuntut terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi 

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan,  

3. menetapkan barang bukti berupa: 

1. Akta Perjanjian Jual-Beli Nomor: 165 dengan lampiran Tanda 

Terima Sertifikat SHGB dan 2 (dua) lembar SITE PLAN, 

2. dikembalikan kepada yang berhak melalui Majelis Pengawasan 

Daerah Notaris Kota Medan, 

3. membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara 

sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). 

 Berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Medan tanggal 28 Desember 2009 di atas, Pengadilan Negeri Medan 

memariksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo dengan Putusan 

Pengadilan Negeri Medan No.3036/PID.B/2009/PN.Mdn tanggal 14 Januari 

2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut: 

1. menyatakan terdakwa SAN SMITH, S.H., tersebut telah terbukti secara sah 



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyuruh 

menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik”, 

2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAN SMITH, SH., tersebut oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 

3. menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan, 

4. menetapkan terdakwa tetap ditahan, 

5. menyatakan barang bukti berupa: Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 165 

dengan lampiran tanda terima Sertifikat SHGB dan 2 (dua) lembar SITE 

PLAN dikembalikan kepada yang berhak melalui Majelis Pengawas Daerah 

Notaris Kota Medan, 

6. membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- 

(seribu rupiah). 

 Selanjutnya terdakwa mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Tinggi 

Medan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kemudian memutuskan 

perkara a quo dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 82/ 

PID/2010/PTMDN tanggal 25 Februari 2010, yang amar lengkapnya sebagai 

berikut: 

1. menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa 

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut, mengubah putusan 

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3036/Pid.B/2009/ PN.Mdn, tanggal 04 

Januari 2010, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

a. menyatakan terdakwa San Smith, S.H. tersebut telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta 

menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 

autentik”, 

b. menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun, 

c. memerintahkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya 

dari lamanya pidana yang dijatuhkan, 

d. menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan, 



e. memerintahkan agar barang bukti berupa: Akta Perjanjian Jual Beli 

Nomor: 165 dengan lampiran tanda terima Sertifikat SHGB dan 2 (dua) 

lembar SITE PLAN dikembalikan kepada yang berhak melalui Majelis 

Pengawas Daerah Notaris Kota Medan, 

f. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua 

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,-(dua 

ribu rupiah). 

 Selanjutnya, terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 

April 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Medan, pada tanggal 04 Mei 2010. Alasan-alasan yang diajukan oleh 

pemohon kasasi pada pokoknya sebagai berikut: 

1. bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak memeriksa dan mengadili, serta 

memutuskan tentang Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas Dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum; 

2. bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan Peraturan Hukum UU 

nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagai lex specialis dalam 

perkara ini, 

3. Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan ketentuan pasal 238 KUHAP 

atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga membenarkan saja 

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan, di mana terdapat saling 

bertentangan antara Dakwaan JPU, pertimbangan hukum Majelis Hakim 

Negeri Medan dengan Putusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pasal 

266 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dan orang yang disuruh 

(Pleger) hanya merupakan alat dan tidak dapat dihukum;  

i. Unsur-unsur Tindak Pidana pasal 266 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) kesatu 

KUHP saling bertentangan antara Dakwaan JPU, pertimbangan hukum 

Majelis Hakim Negeri Medan dengan putusan mengenai unsur-unsur 

tindak pidana;  

ii. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru sependapat 

dan menerima alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat 

pertama, karena majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam 

menetapkan terdakwa sebagai “pelaku” (yang dapat 



dipertanggungjawabkan yang dapat dihukum) sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, dengan alasan sebagai 

berikut... 

iii. Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang 

memberatkan hukuman terdakwa juga merupakan pertimbangan hukum 

dan keputusan yangtelah salah dan keliru; 

iv. Bahwa, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dalam menilai 

unsur “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta 

autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh 

akta itu” tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan 

sebagai berikut... 

v. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam menilai 

unsur”penyertaan”, juga tidak menerapkan hukum sebagaimana 

mestinya... 

 Setelah membaca perkara a quo beserta alasan-alasan tersebut di atas, 

Mahkamah Agung mengeluarkan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

1.  bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah 

menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan 

secara yuridis dengan benar, yaitu turut serta menyuruh menempatkan 

keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dilakukan terdakwa 

merupakan perbuatan pidana, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai 

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu 

kenyataan, hal mans tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada 

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan 

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum 

yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam ke!alaian 

itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak 

berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 jo Undang-

Undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

nomor 3 tahun 2009, 



2.  menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi Pula ternyata, 

putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, 

3.  menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi/terdakwa dipidana, maka 

harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. 

 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Mahkamah 

Agung RI mengadili perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 

1. menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: San Smith, S.H. tersebut; 

2. membebankan pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus 

rupiah). 

 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010 jo. Putusan 

Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 82/PID/2010/PTMDN jo. Putusan Pengadilan 

Negeri Medan No.3036/PID.B/2009/PN.Mdn telah menimbulkan isu hukum 

yang menarik mengenai pertanggungjawaban pidana notaris terhadap akta 

autentik yang dibuatnya. Pertanyaannya, mungkinkah seorang notaris yang 

membuat akta para pihak (akte partie) dapat dijatuhi hukuman pidana 

berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP? 

Pasal 266 ayat (1) KUHP berbunyi: 

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu 

akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan 

oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 

memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, 

diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun”  

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: 

“1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

ke-1: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 

turut serta melakukan perbuatan” 

 Rumusan pasal 266 ayat (1) KUHP di atas memuat unsur-unsur sebagai 

berikut: (1) barang siapa, (2) menyuruh menempatkan keterangan palsu ke 

dalam suatu akta autentik, (3) dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 



orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan 

kebenaran. Sedangkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP r'nengandung 

unsur-unsur sebagai berikut: (1) mereka yang melakukan, (2) mereka yang 

menyuruh melakukan, dan (3) mereka yang turut serta melakukan perbuatan. 

 Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010 yang 

menolak Kasasi seorang notaris di Medan sehingga notaris tersebut dijatuhi 

hukuman berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 82/ 

PID/2010/PTMDN, maka dapat dikemukakan bahwa unsur “barang siapa” 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dan “pelaku tindak 

pidana” sebagaimana yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut 

adalah notaris, yakni terdakwa San Smith, S.H. 

 Dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang 

menjadi subjek “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu” sebagaimana 

yang dimaksud pasal 266 ayat (1) KUHP adalah terdakwa San Smith, S.H.. Di 

sini, perlu dicatat bahwa kata “menyuruh” dalam pasal 266 ayat (1) KUHP 

merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan penerapan hukum 

pasal tersebut terhadap notaris, dalam hal ini terdakwa San Smith, S.H.. 

Pertanyaannya, apakah tepat menerapkan ketentuan pasal 266 ayat (1) terhadap 

seorang Notaris? Menurut penulis, notaris sebagai pembuat akta autentik tidak 

dapat disebut atau diposisikan sebagai subjek (pelaku) dalam pasal 266 ayat (1) 

KUHP, akan tetapi “para pihak pembuat akta autentik” yang menghadap ke 

notaris itulah yang berkedudukan sebagai subjek (pelaku) dalam pasal 266 ayat 

(1) KUHP. Oleh karena itu, merekalah yang berposisi sebagai subjek yang 

“menyuruh memasukkan keterangan palsu”. Notaris tidak dapat dinyatakan 

sebagai pelaku yang “menyuruh memasukkan keterangan palsu” menurut pasal 

266 ayat (1) KUHP, akan tetapi is hanya pihak “yang disuruh memasukkan 

keterangan palsu”. Kata “menyuruh” dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dapat 

ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek) 

dalam hal ini para pihak yang menghadap notaris, sedangkan pihak “yang 

disuruh” tidak memiliki kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan 

seterusnya. 



 Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas atau jabatan 

notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap 

ke dalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang 

berlaku. Konstruksi hukum tersebut antara lain disebutkan dalam yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “Notaris fungsinya hanya 

mencatatkan/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para 

pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk 

menyelidiki secara materiil apa-apa (halhal) yang dikemukakan oleh penghadap 

di hadapan notaris tersebut.”. Berdasarkan substansi Putusan Mahkamah Agung 

tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan notaris dipermasalahkan oleh para 

pihak, maka hal itu menjadi urusan para pihak sendiri, notaris tidak perlu 

dilibatkan, karena notaris bukan pihak dalam akta. Maka dengan konstruksi 

hukum seperti itu, suatu hal yang sangat sulit diterima berdasarkan logika 

hukum jika notaris didudukan sebagai terdakwa yang berkaitan dengan akta 

yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang terindikasi pidana. 

 Sejak kehadiran instansi notaris di Indonesia, konstruksi kedudukan 

notaris adalah sebagai berikut: pertama, notaris bukan sebagai pihak dalam akta, 

kedua, notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak agar tindakannya 

dituangkan ke dalam bentuk akta autentik atau akta notaris, dan ketiga, 

kehendak atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari 

notaris, tapi sudah pasti berasal dari kehendak para pihak sendiri. Di samping 

itu, dalam dunia notaris dikenal adagium: “setiap orang yang datang menghadap 

notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang 

artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi 

tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”. 

 Selain itu, perlu ditegaskan bahwa akta notaris sebagai akta autentik 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang 

membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu 

membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. 

Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak 

benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan 

penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam 



konteks ini, lebih tepat dikatakan bahwa bentuk hubungan notaris dengan para 

penghadap harus dikaitkan dengan pasal 1869 KUHPerdata, yang menyatakan 

bahwa:  

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, 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.” 

 Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan di 

hadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai 

dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau 

pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin notaris untuk membuat 

akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan 

atau dimasukkan ke dalam akta autentik, tidak berarti menyebabkan akta 

tersebut palsu dan tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan 

keterangan palsu ke dalam akta notaris. 

 Secara materiil, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab 

para pihak yang bersangkutan dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah 

membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata. Berdasarkan 

pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, 

notaris merupakan pejabat umum yang di antaranya mempunyai kewenangan 

untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya itu, notaris perlu 

mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat UUJN untuk menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan hukum terhadap notaris sehingga dapat dikatakan 

bahwa UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014 merupakan lex specialis dari KUHP. 

Dengan demikian, menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan 

kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam 

pasal 266 ayat 

(1) KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara 

pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi “kekeliruan ketegoris”  (category 



mistake), kesalahpahaman, atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris 

dan akta notaris yang pada dasarnya merupakan alat bukti dalam ranah hukum 

perdata.  

 Menafsirkan atau menerapkan pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke -

1 KUHP tentang kedudukan pejabat notaris sebagai “pelaku” turut serta 

menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, merupakan 

suatu kekeliruan, karena telah terjadi error in persona. Kedudukan pejabat 

notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP tidak lebih 

sebagai “orang yang disuruh melakukan”. Posisi “orang yang disuruh 

melakukan” menurut ilmu hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan 

terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum. 

 Pejabat notaris pada dasarnya membuat akta, dalam hal ini akta partie, 

dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris 

tidak akan dapat membuat akta apa pun dan notaris membuatkan akta yang 

dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak 

yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan 

notaris. Akta yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan akta partie atau akta 

yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak agar notaris mencatat atau 

menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan 

tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar 

tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris. Oleh karena 

itu, notaris tidak dapat dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan” 

dalam membuat akta autentik yang dibuat tersebut berupa akta partie. Seorang 

notaris tidak mungkin akan menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan 

perbuatan “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 

autentik...” Dengan kata lain, jika ada keterangan palsu yang dimasukkan ke 

dalam suatu akta autentik, maka notaris hanya dapat dinyatakan sebagai “orang 

yang disuruh melakukan”. 

 Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) 

KUHP adalah “orang yang menyuruh melakukan memasukkan keterangan palsu 

dalam akta...” Rumusan “orang yang menyuruh melakukan memasukkan 

keterangan palsu dalam akta...” tersebut dalam akta partie adalah para pihak 



dalam akta partie tersebut, sedangkan notaris hanya sebagai “orang yang disuruh 

melakukan memasukkan keterangan palsu dalam akta ...” Oleh karena itu, 

penerapan hukum mengenai unsur “barang siapa” dalam pasal 266 ayat (1) 

KUHP tidak dapat dikenakan kepada seorang notaris. Notaris tidak dapat 

dinyatakan sebagai “orang” yang memenuhi unsur “barang siapa” menurut pasal 

266 ayat (1) KUHP karena notaris dalam hal ini hanyalah sebagai “orang yang 

di suruh melakukan”, bukan “orang yang menyuruh melakukan”. 

 Selanjutnya, “penyertaan” sebagaimana diatur pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP yang kemudian dihubungan dengan pasal 266 ayat (1) KUHP 

menunjukkan telah terjadi kekeliruan menerapkan peraturan hukum atau 

menerapkan hukum tidak sebagaimana- mestinya. Ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-

1 KUHP mengklasifikasikan “pelaku tindak pidana” ke dalam (3) tiga kategori, 

yaitu “mereka yang melakukan”, “mereka yang menyuruh melakukan”, dan 

“mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana”. Dalam konteks ini, jika 

seorang notaris didakwakan sebagai pelaku “penyertaaan” yang dihubungkan 

dengan pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dapat dikontruksikan kedudukan hukum 

notaris tersebut adalah sebagai pelaku: (1) “melakukan menyuruh menempatkan 

keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik”, (2) “menyuruh melakukan 

menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik”, (3) 

“ikut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 

autentik” 

 Ketiga konstruksi hukum tersebut fidak dapat diterapkan terhadap 

notaris. Memosisikan notaris sebagai pelaku yang “melakukan menyuruh 

menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik” adalah suatu hal 

yang mustahil karena alasan-alasan sebagai berikut: pertama, akta yang dibuat 

berupa akta partie, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan atas 

permintaan para pihak untuk mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang 

dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum, kedua, pelaku yang 

“melakukan menyuruh” menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka 

yang melakukan semua unsur tindak pidana. Artinya, menempatkan notaris 

sebagai pelaku yang “melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke 

dalam suatu akta autentik” adalah suatu hal yang berlebihan, sebab tidak 



mungkin notaris akan menyuruh kedua belah pihak untuk menempatkan 

keterangan palsu di dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut. 

 Selanjutnya, memosisikan notaris sebagai pelaku yang “menyuruh 

melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 

autentik” juga suatu hal yang mustahil, karena kedua belah pihaklah yang datang 

kepada notaris untuk membuatkan akta tersebut dan hal tersebut merupakan 

kesepakatan kedua belah pihak untuk dituangkan di dalam akta, serta suatu hal 

yang aneh juga notaris sebagai pejabat yang berwenang merupakan orang yang 

mempunyai kehendak melakukan tindak pidana menyuruh kedua belah pihak 

untuk menempatkan keterangan palsu pada akta yang mereka kehendaki 

bersama karena keterangan yang ada di dalam akta merupakan kesepakatan 

kedua belah pihak. 

 Terakhir, memosisikan notaris sebagai pelaku yang “turut serta 

menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik” juga 

suatu hal yang mustahil dilakukan, karena menempatkan keterangan palsu 

tersebut harus didasarkan oleh adanya kesadaran kerja sama antara notaris 

dengan para pihak dan kerja sama tersebut harus secara fisik. Pertanyaannya, 

mungkinkah notaris bersekongkol dengan para pihak untuk menyuruh para 

pihak menempatkan keterangan palsu dalam akta yang dibuat oleh dan/atau di 

hadapan notaris, padahal akta itu merupakan kesepakatan dan kehendak para 

pihak. 

 Dengan demikian, menjatuhkan hukuman terhadap seorang notaris yang 

membuat akta pot-tie berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHP yang dijunctokan 

dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan keliruan dalam menerapkan 

hukum. Penjatuhan hukuman terhadap notaris tersebut pada level tertentu dapat 

dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi tanpa dasar hukum yang absah terhadap 

jabatan notaris. 

 

C. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana Notaris 

 Menurut Mulyoto, fenomena pemidanaan terhadap Notaris pada dasarnya 

berakar dari pemahaman yang kurang komprehensif tentang dunia kenotariatan 

di kalangan aparat penegak hukum dan para pihak yang tidak puas terhadap 

pelayanan atau produk hukum notaris. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri 



bahwa dalam praktiknya, terdapat notaris 'nakal' yang melakukan tindak pidana 

karena kesengajaan dan kelalaian berkaitan dengan jabatan yang melekat pada 

dirinya. Seorang pakar hukum kenotariatan Pieter E. Latumeten memberikan 

pandangannya berkaitan dengan kasus-kasus pidana yang menimpa para Notaris 

sebagai berikut:  

“Saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan 

perilaku unprofessional notaris/PPAT dan bermuara pada timbulnya 

masalah hukum pada akta-akta yang dibuatnya. Akibat semuanya ini, ada 

beberapa notaris/PPAT yang telah diajukan ke pengadilan sebagai 

terdakwa, bahkan ada yang dikenakan penahanan.” 

 Keberadaan segelintir notaris “nakal” dan “tidak profesional” yang 

melakukan tindak pidana dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat 

Umum tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah dan penegak hukum. 

Secara teoretis, hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun yang melakukan 

pelanggaran tanpa pandang bulu. Kaidah ini merupakan pengejewatahan dari 

prinsip “persamaan di depan hukum” (equality before the law) yang merupakan 

elemen fundamental dalam konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan 

oleh para ahli, seperti Julius Stahl, A.V. Dicey, dan sebagainya. Berdasarkan 

prinsip persamaan di depan hukum, setiap individu dan kelompok masyarakat 

memiliki ketertundukan yang sama di depan hukum sehingga tidak ada 

pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum 

yang mengatur warga negara secara keseluruhan. 

 Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang 

atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok 

orang tertentu di depan hukum. Prinsip persamaan di depan hukum ini 

mengandung dua ajaran penting, yakni: (1) adanya jaminan persamaan bagi 

semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan; dan (2) tersedianya 

mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 

Berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum tersebut, maka seorang notaris 

dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum dapat saja dikenakan hukum pidana 

apabila notaris tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam 

menjalankan kewenangannya. 



 Kendati demikian, pemidanaan terhadap notaris harus 

mempertimbangkan pelbagai aspek yang berkaitan dengan dunia notaris agar 

tidak mengorbankan perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan tugas 

dan kewenangannya sebagai Pejabat Umum. Secara yuridisnormatif, notaris 

adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas 

negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di ranah hukum perdata, 

terutama dalam pembuatan akta autentik, demi tercapainya kepastian hukum. 

Barangkali karena alasan itulah, UUJN tidak memuat konsep 

pertanggungjawaban pidana notaris dalam pasal-pasal yang tercantum di 

dalamnya. Dengan kata lain, batasan-batasan tentang tindak pidana Notaris 

(TPN) dan jenis sanksi pidana terhadap notaris belum diatur di dalam UUJN dan 

UU nomor 2 tahun 2014. 

 Ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN, di satu sisi, dapat menjadi 

peluang dan pintu masuk bagi notaris 'nakal' untuk melakukan tindak pidana dan 

di sisi lain, dapat menjadi bumerang bagi profesi notaris berupa perturunan 

kepercayaan masyarakat terhadap notaris akibat kasus-kasus tindak pidana 

notaris yang terjadi belakangan ini. Oleh karena itu, rumusan sanksi pidana 

terhadap notaris perlu dimasukkan ke dalam UUJN sebagai mekanisme 

pencegahan (preventif) tindak pidana notaris (TPN) sekaligus sebagai koridor 

bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Urnum. 

Ketentuan tentang tindak pidana notaris dan sanksi pidana notaris perlu 

diformulasikan ke dalam UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014 dalam rangka 

menjamin kepastian hukum dan keadilan, baik bagi notaris maupun masyarakat 

yang menggunakan jasa notaris. Pandangan ini sejalan dengan konsepsi negara 

hukum yang menghendaki agar segala sesuatu diatur berdasarkan hukum dan 

hukum tersebut dibuat sebagai pemenuhan asas legalitas. 

 Asas legalitas mengandung pengertian bahwa setiap tindakan hukum 

yang dilakukan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus menjadi sumber 

wewenang bagi setiap tindakan pemerintah dan sumber pengatur bagi tindakan 

warga negara. Dalam kaitannya dengan hak negara untuk menghukum seseorang 

(ius punendi), asas legalitas merupakan safeguard dari kesewenang-wenangan 



penguasa atau penegak hukum. Melalui asas legalitas inilah, terjadi suatu 

pembenaran kepada negara untuk menjatuhkan pidana sehingga ada kepastian 

hukum. Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan 

sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang 

menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, asas 

legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut (retroaktif). Konsepsi 

ini disebutkan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, “tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Asas legalitas juga 

diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU nomor4tahun 2004tentang kekuasaan 

kehakiman, sebagaimana telah diganti menjadi UU nomor 48 tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Tidak seorang pun 

dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh 

undang-undang.” 

 Dengan demikian, berdasarkan alas legalitas, pemidanaan terhadap 

notaris harus didasarkan pada dua prasyarat sebagai berikut: (1) tindak pidana 

notaris (TPN) harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-

undangan (UUJN) dan (2) peraturan perundang-undangan yang merrwat 

ketentuan tentang TPN itu harus ada sebelum terjadinya TPN (tidak berlaku 

surut). Konsepsi ini harus menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana 

yang terkait dengan TPN dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang 

berkepastian dan berkeadilan, baik bagi notaris maupun masyarakat pengguna 

jasa notaris. 

 Perumusan tindak pidana notaris dan sanksi pidana notaris tersebut harus 

mempertimbangkan keunikan-keunikan tertentu yang melekat dalam dunia 

kenotariatan. Keunikan-keunikan tersebut perlu dikonstruksi secara spesifik agar 

batasan-batasan pertanggungjawaban pidana notaris memiliki kriteria yang jelas. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akta autentik yang dibuat notaris 

dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu: akta yang dibuat oleh notaris 

(ambtelijk akten, procesverbaal akten) dan akta yang dibuat di hadapan notaris 

(partij akten). Menurut penulis, dalam jenis akta ambtelijk, secara yuridis, 

notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materiil akta yang 



dibuatnya. Dalam akta ambtelijk, notaris membuat “relaas” atau menguraikan 

secara autentik sesuatu tindakan atau suatu keadaan, misalnya rapat umum 

pemegang saham (RUPS) dalam perseroan terbatas berdasarkan apa yang 

dilihat, disaksikan, dan dialaminya tanpa harus melibatkan kehadiran para pihak. 

Dengan demikian, potensi notaris untuk melakukan tindak pidana, baik sendiri 

atau bersekongkol dengan pihak tertentu karena kesengajaan atau kelalaian 

cukup besar. 

 Di lain pihak, dalam pembuatan akta partij, notaris secara teroretis tidak 

dapat dituntut atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena materi dalam 

akta tersebut didasarkan pada keterangan para pihak yang hadir di hadapan 

notaris sehingga beban pembuktian terletak pada para pihak yang menghadap 

notaris. Dengan demikian, dalam pembuatan akta partij, notaris hanya 

bertanggung jawab atas kebenaran formal akta yang dibuatnya, bukan kebenaran 

materiil. Pandangan penulis ini didasarkan pada karakter yuridis notaris dan akta 

notaris dalam tiga yurisprudensi sebagai berikut: (1) Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, (2) 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 

27 Oktober 1994, dan (3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 

1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998. 

 Berdasarkan ketiga yuriprudensi tersebut, dapat dikatakan bahwa 

karakter yuridis notaris dan akta notaris adalah sebagai berikut:  pertama, 

pembatalan akta notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan karena akta tersebut 

merupakan kehendak para penghadap, kedua, fungsi notaris hanya mencatatkan 

kehendak para pihak yang memberikan keterangan di hadapan notaris, ketiga, 

notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di 

hadapannya, keempat, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna bagi para pihak, ahli warisnya, dan siapa saja yang mendapat hak dari 

akta tersebut, dan kelima, setiap akta notaris (atau satu akta notaris) hanya 

memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta notaris memuat 

lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan 

title eksekutorial dan tidak sah. 



 Dengan demikian, dalam akta partij, pertanggungjawaban pidana notaris 

hanya dapat diberlakukan dalam kaitannya dengan kebenaran formal akta yang 

dibuat notaris. Dalam konteks ini, penulis setuju dengan pandangan Adjie dan 

Sjaifurrachman, yang menyatakan bahwa syarat untuk dipidananya notaris 

setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) aspek, yaitu: pertama, ada tindakan hukum 

dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja penuh kesadaran dan 

keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau 

oleh notaris bersama-bersama untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu 

tindak pidana, kedua, ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di 

hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai 

dengan UUJN, dan ketiga, tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut 

instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini 

Majelis Kehormatan Notaris. 

 Setelah konsep pertanggungjawaban pidana notaris dirumuskan secara 

spesifik dalam UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, selanjutnya 

kriteria tindak pidana notaris harus merujuk pada konstruksi hukum pidana 

tentang unsur-unsur tindak pidana, yang terdiri dari unsur subjektif dan unsuu 

objektif sebagaimana telah diuraikan dalam bab II. Dalam konteks ini, “asas 

kesalahan” merupakan asas fundamental yang perlu diperhatikan, sebab asas 

tersebut telah begitu meresap dalam hampir semua ajaranajaran penting dalam 

hukum pidana. Hubungan antara kesalahan dan pemidanaan merupakan 

hubungan yang bersifat niscaya, yaitu bahwa kesalahan merupakan dasar dari 

pidana, bukan sebaliknya. Berdasarkan uraian dalam bab II, penetapan 

kesalahan (schuld) harus didasarkan pada 3 (tiga) elemen utama kesalahan, 

yaitu: (1) kemampuan bertanggung jawab si pembuat (schuldfahigkeit, 

zurechnungsfahigkeit), (2) hubungan batin antara si pembuat dengan 

perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), dan (3) 

tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 

 Berdasarkan uraian di atas, konsep pertanggungjawaban pidana notaris 

akan memiliki legitimasi akademis dan yuridis yang kuat jika didasarkan pada 

tiga prasyarat sebagai berikut: pertama, ketentuan tentang tindak pidana notaris 



dan sanksi pidana notaris harus diatur dalam UUJN dalam rangka pemenuhan 

asas legalitas, kedua, perumusan tentang tindak pidana notaris dan sanksi pidana 

notaris harus didasarkan pada kriteria yang spesifik berdasarkan keunikan-

keunikan yang melekat dalam dunia kenotariatan, dan ketiga, 

pertanggungjawaban pidana notaris harus didasarkan pada konstruksi hukum 

pidana tentang perbuatan pidana dan unsur-unsur tindak pidana.  



BAB VI 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPNOTARIS DALAM PROSES 

PERADILAN PIDANA 

 

 Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan 

tugasjabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang 

nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN) dan UU nomor 2 tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris. Khusus terkait dengan pembuatan akta yang dilakukan oleh 

notaris, UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, memberikan perlindungan 

hukum kepada notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal4 ayat (2) 

UUJN tentang sumpah/janji notaris, yang salah satu penggalannya berbunyi: 

“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keteranganyangdiperoleh dalam 

pelaksanaanjabatan saya.” Ketentuan itu lebih lanjut lagi diatur dalam pasal 16 

ayat (1) huruf f UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang berbunyi: “Dalam 

menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban... e. merahasiakan segala sesuatu 

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 

pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang 

menentukan lain.” Akan tetapi, batasan “Undang-Undang menentukan lain” ini 

tidak ditemukan pengaturannya. 

 Perlindungan hukum terhadap (jabatan) notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 

tahun 2004 tentang jabatan notaris dan UU nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, 

yang secara khusus terkait dengan pembuatan akta diatur dalam ketentuan pasal 

4 ayat (2) UUJN dan pasal 16 ayat (1) huruf f UU nomor 2 tahun 2014 tentang 

kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah 

untuk melindungi kepentingan semua pihak yangterkait dengan akta yang 

dibuatnya. Hal ini disebutkan dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf f UU 

nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: “Kewajiban untuk merahasiakan 



segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat Iainnya adalah 

untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.” 

 Berdasarkan ketentuan UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di 

atas, paling tidak terdapat tiga elemen yang memperoleh perlindungan hukum 

dari UU)N. Pertama, alat bukti yang d'iasiilkan oleo notaris mengenai perbuatan 

hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena memang peraturan perundang-

undangan mensyaratkan harus dibuat oleh atau di hadapan notaris atau mengenai 

perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena anggota masyarakat 

meminta kepada notaris untuk dibuatkan alat bukti yang memenuhi standar 

kualitas yang tertinggi atau yang terendah sesuai dengan norma atau kaidah yang 

tertera dalam UUJN. Alat bukti itu harus memperoleh perlindungan hukum, baik 

di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan standar 

kualitasnya. 

Kedua, anggota masyarakat yang memiliki alat bukti yang dihasilkan oleh 

notaris, baikyangdisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 

maupun yang diminta oleh anggota masyarakat. Sejak awal anggota masyarakat 

berhak mengetahui alat bukti yang mana yang memenuhi standar kualitas yang 

tertinggi dan alat bukti yang mana yang memenuhi standar kualitas yang 

terendah sesuai dengan norma atau kaedah yang tertera dalam UUJN sehingga 

anggota masyarakat sejak dari awal sebelum datang ke kantor notaris telah 

mengetahui kualitas produk yang bagaimana yang akan mereka peroleh. 

Anggota masyarakat yang memiliki alat bukti dengan standar kualitas yang 

tertinggi atau standar kualitas yang terendah harus memperoleh perlindungan 

hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

standar kualitasnya. 

 Ketiga, notaris sebagai lembaga atau pejabat umum yang menghasilkan 

alat bukti bagi anggota masyarakat sepantasnya mendapatperlindungan dari 

kemungkinan adanya orang-orang yang memangku jabatan sebagai notaris yang 

melaksanakan tugas dan wewenangnya menyimpang dari UUJN dan UU nomor 

2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris yang mengakibatkan alat bukti yang dihasilkan tidak 



memenuhi standar kualitas yang tertinggi yang diinginkan oleh anggota 

masyarakat, kecuali dari sejak awal anggota masyarakat yang bersangkutan 

memang menginginkan alat bukti dengan kualitasyang rendah. Orang-orang 

yang memangku jabatan notaris yang menghasilkan alat bukti untuk anggota 

masyarakat harus memperoleh perlindungan hukum baik di dalam pengadilan 

maupun di luar pengadilan di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

 Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b UU 

nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang jabatan notaris, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta 

akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta sehingga apabila ada 

pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera 

diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Notaris 

hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse 

akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung 

pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain 

oleh peraturan perundangundangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 

UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 

tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagai berikut: “Dalam memberikan, 

memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, notaris dapat memberikan, 

memperlihatkan, atau memberitahukan kepada: (1) orang yang berkepentingan 

langsung pada akta, (2) ahli waris, atau (3) orang yang memperoleh hak. 

 Namun demikian, pengertian tentang “orang yang memperoleh hak” 

tidak dijelaskan atau diuraikan dalam UUJN maupun UU nomor 2 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notaris sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ketika 

seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan akta palsu atau 

keterangan palsu dalam akta, maka orang tersebut membuat laporan/pengaduan 

ke kepolisian. Dengan dibuatnya laporan/pengaduan ke kepolisian, maka 

penyidik kepolisian adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan 

mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Apakah akta 



tersebut palsu atau apakah terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut, akan 

dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. 

 Namun, penyidik kepolisian sebagai “prang yang memperoleh hak” 

urituk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan 

akta tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse 

akta, salinan akta, atau kutipan akta karena penyidik harus juga tunduk dan 

patuh atas ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN, terutama sebelum adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 yang 

membatalkan ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut. Sebelum putusan MK 

tersebut, penyidik dalam mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat 

yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan 

notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam 

penyimpanan notaris harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. 

Secara lengkap, bunyi ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut adalah sebagai 

berikut: 

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 

dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: 

a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan 

b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam 

penyimpanan notaris. 

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

 Ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN inilah yang oleh beberapa kalangan 

disebut sebagai “Hak Istimewa Lainnya” dari notaris di samping hak ingkar dan 

kewajiban ingkarsehingga dapat menyulitkan penyidik kepolisian untuk 

mengungkap/menyidik apakah akta tersebut palsu atau apakah terdapat 

keterangan palsu dalam akta tersebut dengan mencocokkannya dengan aslinya. 

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris tersebut juga diatur secara teknis 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 



M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pada Bab III Permenkumham tersebut diatur 

tentang syarat dan tata cara pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang 

diletakan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, 

yaitu dengan tata cara sebagai berikut: 

1.  Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan 

minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau 

protokol notaris dalam penyimpanan notaris, apabila: 

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat 

yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan 

notaris, 

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang pidana, 

c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak, 

d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta, atau 

e. ada dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum). 

2. Persetujuan Majelis Pengawas Daerah diberikan setelah mendengar 

keterangan dari Notaris yang bersangkutan. 

3. Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan. 

4. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya 

surat permohonan terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap 

menyetujui. 

 Selain itu, pada Bab IV Permenkumham tersebut diatur tentang syarat 

dan tata cara pemanggilan notaris, yaitu dengan tata cara sebagai berikut: 

1. penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan 

dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan 

mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerahls 

dengantembusan kepada notarisyang bersangkutan, 

2. permohonan tersebut memuat alasan pemanggilan notaris sebagai 

3. saksi, tersangka, atau terdakwa, Majelis Pengawas Daerah memberikan 

persetujuan pemanggilan notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan 



dengan akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada minuta akta atau 

protokol notaris dalam penyimpanan notaris, atau belum gugur hak 

menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang pidana, 

4. persetujuan Majelis Pengawas diberikan setelah mendengar keterangan dari 

notaris yang bersangkutan, 

5. Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, 

penuntut umum, atau hakim untuk pemanggilan notaris sebagai saksi, 

tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan poin 3 di atas, 

6. Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan, 

7. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

diterimanya surat permohonan terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah 

dianggap menyetujui. 

 Dengan demikian, untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-

surat yang diletakkan pada minuta akta, atau protokol notaris dalam 

penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan 

yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol notaris yang berada 

dalam penyimpanan notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus terlebih 

dahulu mendapat persetujuan dari MPD. Dalam hal pemanggilan notaris sebagai 

tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD terlebih 

dahulu mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan, penyidik, dan 

meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur 

dalam pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan 

fotokopi minuta akta dan dalam hal notaris dipanggil sebagai saksi, maka 

sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus 

terlebih dahulu mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan, 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris. 

 Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan notaris, baik sebagai 

tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan INI dan IPPAT, yakni Nota Kesepahaman Nomor: 



01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme 

di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman). Nota 

Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan 

notaris oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan 

akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Dalam Iampiran Nota 

Kesepahaman, diatur bahwa pemanggilan notaris harus dilakukan secara tertulis 

dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan notaris tersebut harus sudah 

memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan tersebut 

juga harus felas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai 

saksi atau tersangka, waktu dan tempat, serta pelaksanaannya. 

 Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat Petunjuk 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 

April 1986 yang mengatur antara lain: 

1. notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan 

dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang 

dibuatnya dan/atau selaku pemegang protokol, 

2. dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak 

perlu dilakukan penyumpahan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa is 

tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana 

diatur dalam pasal 116 ayat (1) KUHAP, 

3. notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik 

dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya, 

4. sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat 

alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan 

dapat dilakukan oleh penyidik pembantu, 

5. pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam 

surat panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara 

penyidik dan notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut undang-

undang, 

7. notaris yang dipanggil sebagai saksi, wajib hadir dan memberikan 

keterangan secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris 

dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan 



keterangan berdasarkan pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak 

untuk menolak memberikan keterangan, karena notaris tersebut diwajibkan 

untuk menyimpan rahasia jabatan, hak ingkar notaris dapat dilepaskan demi 

kepentingan umum yang berkaitan dengan isi akta, 

8. notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang 

dibuatnya berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 

54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan surat 

penugasan, 

9. pemeriksaan terhadap notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari 

penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan 

tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat 

Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) secepatnya setelah pemeriksaan, 

baik saksi, tersangka, maupun alat bukti dinyatakan selesai. 

 Minuta akta yang disimpan oleh notaris adalah arsip negara. Oleh karena 

itu, minuta akta itu ditafsirkan atau mempunyai berkedudukan sebagai arsip 

negara sehingga melekat sifat rahasia jabatan pada akta yang dibuat oleh notaris 

tersebut. Nampaknya, karena alasan itulah, notaris diberikan “Hak Istimewa 

Lainnya” berdasarkan pasal 66 ayat (1) UUJN. 

 Namun demikian, pada bulan Mei 2012 lalu, “Hak Istimewa Lainnya” 

yang dimiliki oleh notaris berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN itu 

dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana termuat 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 

2013. Amar Putusan MK atas pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1.  Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: 

1.1. menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” 

dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 



1.2. menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” 

dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

2.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka pasal 66 UUJN harus dibaca: 

(1)  Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 

hakim berwenang; 

(a) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang 

dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam 

penyimpanan notaris; dan 

(b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris 

yang berada dalam penyimpanan notaris. 

(2)  Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

 Dengan kata lain, berdasarkan Putusan MK tersebut, untuk kepentingan 

proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang: 

1. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 

minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan 

2. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan 

notaris tanpa persetujuan MPD atau MPD sudah tidak mempunyai 

kewenangan apa pun yang berkaitan dengan pasal 66 ayat (1) UUJN 

sehingga jika penyidik, penuntut umum dan hakim akan melaksanakan 

ketentuan yang tersebut dalam pasal 66 UUJN terhadap notaris, maka 

notaris harus berhadapan langsung dengan penyidik, penuntut umum, dan 

hakim. 

 Putusan MK tersebut bersifat “final and binding” sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 



24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

(1)  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

c. memutus pembubaran partai politik, dan 

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

 Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 

8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa: 

“Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni keputusan Mah-

kamah Konstitusi Iangsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 

diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undangan ini 

mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).” 

 Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/ PUU-

X/2012 tersebut, maka penyidik atau penuntut umum, atau hakim dalam 

mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 

minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil 

notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang 

dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris tidak 

lagi perlu “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Putusan MK Nomor: 

49/PUU-X/2012 yang telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UUJN ini 

telah membuat kalangan notaris “terkejut”, karena seakan-akan tidak ada lagi 

perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. 

 Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya selaku Pejabat Umum, baik sebelum dan setelah adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012 pada dasarnya adalah sama, 



yaitu sebagaimana diatur dalam UUJN. Terkait pembuatan akta yang dilakukan 

oleh notaris, UUJN memberikan perlindungan hukum kepada notaris 

sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) UUJN dan pasal 16 ayat 

(1) huruf e UUJN yang saat ini telah diubah menjadi pasal 16 ayat (1) huruf f 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana 

telah disinggung di atas. Hal yang berbeda adalah mengenai tata cara 

perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugasjabatannya 

selaku Pejabat Umum. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 

49/PUU-X/2012, maka tata cara yang diatur dalam ketentuan pasal 66 ayat (1) 

UUJN yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor: M.03. HT.03.10 Tabun 2007 tidak berlaku lagi. Penyidik atau 

penuntut umum, atau hakim dalam mengambil fotokopi minuta akta dan/atau 

surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam 

penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan 

yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada 

dalam penyimpanan notaris tidak lagi perlu “dengan persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah”. 

 Pembatalan ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut sebenarnya 

bukanlah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, apabila notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya bertindak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta sesuai dengan kode etik yang ada. Selain itu, pada 

dasarnya notaris mempunyai instrumen lain sebagai bentuk perlindungan hukum 

dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan undang-undang 

yang lain, yaitu pada jabatan notaris telah melekat hak ingkar 

(Verschoningsrecht) dan kewajiban ingkar (Verschoningsplicht) dalam 

menghadapi upaya pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk penyidik, 

penuntut umum, atau hakim. Hak ingkar dan kewajiban ingkar dimaksud 

sesungguhnya bukan untuk kepentingan diri notaris, melainkan untuk 

kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris sebagai 

pejabat yang dianggap mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan 

para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dalam 



pembuatan akta. 

 Hak ingkar, yaitu hak yang dimiliki oleh notaris untuk tidak menjawab 

pertanyaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim, apabila diperiksa 

(dimintai keterangan) atas masalah yang timbul dalam akta notaris yang 

dibuatnya. Hak ingkar dimaksud tidak ada kaitannya sama sekali dengan 

ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN yang telah dibatalkan oleh MK tersebut. 

Beberapa kalangan notaris kerap mengasumsikan bahwa ketentuan pasal 66 ayat 

(1) UUJN sebagai bagian dari hak ingkar. Padahal ketentuan pasal 66 ayat (1) 

UUJN hanya merupakan bagian dari pengawasan yang diberikan oleh UUJN 

terhadap jabatan notaris, bukan merupakan bagian dari hak ingkar. 

 Hak ingkar atau hak menolak merupakan bagian dari imunitas hukum 

notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apa pun yang 

berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) 

yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan 

pengadilan merupakan verschoningsrecht atau suatu hak untuk tidak 

berbicara/tidak memberikan informasi apa pun. Kendati demikian, hak ingkar 

yang dimiliki oleh notaris bukan dalam arti notaris tidak dapat diperiksa untuk 

kepentingan peradilan, tetapi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan 

penyidik, penuntut umum atau hakim yang terkait dengan rahasia jabatannya, 

yaitu mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, 

pekerjaan, dan jabatannya itu. Hak ingkar tersebut didasarkan pada ketentuan 

pasal 170 KUHAP dan pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata. 

Dalam Pasal 170 KUHAP ditegaskan bahwa: 

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk 

memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercaya 

kepada mereka. 

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan 

tersebut. 

Penjelasan Pasal 170 KUHAP menyebutkan: 

Ayat (1):  “Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk 

menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundangundangan” 



Ayat (2):  “Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang jabatan atas pekerjaan dimaksud, maka seperti 

yang telah ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau 

tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan 

tersebut.” 

Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan: 

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya 

menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun 

hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya 

dipercayakan kepadanya demikian.” 

Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR menyebutkan: 

(1) Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian: Sekalian orang 

yang karena martabatnya, pekerjaan, atau jabatan yang sah diwajibkan 

menyimpan rahasia, akan tetapi hanya sematamata mengenai pengetahuan 

yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya 

itu . 

(2) Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah 

dalam pertimbangan pengadilan negeri. 

 Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa hak 

ingkar notaris dapat dipergunakan ketika notaris sebagai saksi dalam perkara 

perdata (Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 146 ayat (1) HIR) dan pidana 

(Pasal 170 KUHAP) dalam persidangan di pengadilan yang berkaitan dengan 

akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan segala keterangan yang 

diperoleh dalam pembuatan akta tersebut. 

 Pada prinsipnya ketika notaris dipanggil pengadilan untuk bersaksi 

berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya atau berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UUJN, maka notaris 

wajib memenuhi panggilan tersebut. Kewajiban untuk memenuhi panggilan 

sebagai saksi ditegaskan dalam pasal 244 KUHP, yaitu: 

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut 

undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan 

undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 



1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan, 

2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”. 

Selanjutnya dalam pasal 522 KUHP ditegaskan bahwa: 

“Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau 

juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan 

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”   

 Dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut di atas, sudah tentu 

notaris wajib memenuhi panggilan tersebut. Tetapi ketika panggilan tersebut 

dipenuhi, notaris dapat mempergunakan hak ingkar yang dimilikinya. Kendali 

demikian, penggunaan hak ingkar tersebut ketika notaris sebagai saksi dalam 

persidangan pengadilan tidak bersifat serta merta atau langsung berlaku. Jika 

notaris hendak mempergunakan hak ingkarnya, pertama-tama ia wajib datang 

dan memenuhi panggilan tersebut dan wajib membuat surat permohonan kepada 

hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut bahwa ia akan menggunakan 

hak ingkarnya. Hakim yeng memeriksa perkara yang bersangkutan kemudian 

akan menetapkan apakah mengabulkan atau menolak permohonan notaris 

tersebut. Jika hakim mengabulkan permohonan notaris tersebut, maka notaris 

tidak perlu bersaksi. Tapi jika hakim menolak permohonan notaris tersebut, 

maka notaris perlu bersaksi. Jika ada yang dirugikan atas keterangan notaris 

sebagai saksi di pengadilan, maka notaris tidak dapat dituntut berdasarkan pasal 

322 ayat (1) KUHP karena notaris melakukannya atas perintah hakim. 

 Adapun kewajiban ingkar merupakan suatu kewajiban notaris untuk tidak 

berbicara atau memberikan keterangan di hadapan penyidik, penuntut umum, 

atau hakim terkait dengan rahasia jabatannya, yaitu mengenai hal-hal yang 

dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan, danjabatannya itu. 

Kewajiban ingkar notaris ini didasarkan pada pasal 4 ayat (2) UUJN, pasal 16 

ayat (1) huruf f, dan pasal 54 UU nomor 2 tahun 2014. Dalam pasal 4 ayat (2) 

UUJN, ditegaskan bahwa notaris telah bersurnpah/berjanji, antara lain “bahwa 

saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan saya.” Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 



30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menegaskan pula bahwa notaris wajib 

“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji 

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Penjelasan pasal 16 ayat (1) 

huruf f UU nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa “Kewajiban untuk 

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat 

Iainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan 

akta tersebut” 

 Kemudian dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris, disebutkan bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, 

memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau 

kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, 

atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundang-undangan.” UUJN dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris telah menempatkan kewajiban ingkar notaris sebagai 

suatu kewajiban notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan 

apa pun. 

 Ketika notaris dipanggil/diminta oleh pen yidik untuk bersaksi/ 

memberikan keterangan akta yang dibuat oleh/di hadapan notaris atau 

pelaksanaan tugas jabatan notaris menurut UUJN, menjadi kewajiban hukum 

notaris untuk memenuhi ha/ tersebut. Pada scat notaris memenuhi panggilan 

tersebut ke hadapan penyidik, notaris dapat menyatakan akan menggunakan 

kewajiban ingkarnya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat 

(1) huruf f uu nomor 2 tahun 2014 dan pasal 54 UU nomor 2 tahun 2014. 

Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut dicatat dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP). Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut tidak 

perlu disertai alasan apa pun, tapi sematamata menjalankan perintah UUJN. Jika 

notaris menggunakan kewajiban ingkar, penyidik, penuntut umum atau hakim 

tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada notaris dan/atau mengancam 

notaris dengan ancaman menghalangi proses penyidikan/peradilan, karena pasal 



117 ayat (1) KUHAP menyatakan dengan tegas bahwa “keterangan tersangka 

dan/ atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari apa pun dan/atau 

dalam bentuk apa pun.” 

 Dengan demikian, meskipun frasa “dengan persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah” yang termuat dalam ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN telah 

dinyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut tidak 

menghilangkan hak ingkar dan kewajiban ingkar yang dimiliki notaris, akan 

tetapi hanya menghilangkan apa yang disebut oleh beberapa kalangan dengan 

istilah “Hak Istimewa Lainnya”. Dengan hak ingkar dan kewajiban ingkar, 

notaris tetap dapat menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang 

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.  

 Meskipun demikian, putusan MK yang membatalkan ketentuan pasal 66 

ayat (1) UUJN itu, dalam kenyataannya tetap menimbulkan kegelisahan di 

kalangan notaris karena pembatalan pasal tersebut dianggap dapat melemahkan 

jaminan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. Alhasil, 

kalangan notaris menyatakan sikap dan tuntutan ke pemerintah dan DPR agar 

dalam revisi UUJN pasal tersebut kembali diakomodasi sebagai salah satu 

ketentuan dalam UUJN. Tuntutan kalangan notaris itu akhirnya diakomodasi 

oleh pemerintah dan DPR sehingga ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN kembali 

dimasukkan ke dalam Undang-Utidang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notaris, yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. 

Dalam UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 

30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan 

ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga pasal 66 berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 

hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: 

a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan 

b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan 



notaris. 

(2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

(3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak 

permintaan persetujuan. 

(4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan 

Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. 

 

 Dengan demikian, “Hak Istimewa Lainnya” dalam pasal 66 ayat (1) 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang sebelumnya 

dibatalkan oleh MK itu telah disandang kembali oleh notaris sehingga 

perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses pidana kembali seperti 

semula. Meskipun demikian, dalam rangka mengantisipasi tindakan berlebihan 

dari oknum penyidik, maka sebaiknya dibuat suatu aturan tentang tata cara 

pemanggilan dan pemeriksaan notaris, baik sebagai saksi ataupun tersangka. Hal 

ini sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian RI dengan Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) No.PoI: B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-INI-

/V/2006 tentang Pembinaan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan 

Hukum, tertanggal 9 Mei 2006, khususnya ketentuan pasal 1 ayat (2) yang 

menyebutkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyelidik (Penyidik) 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggilan, pemeriksaan, 

penyitaan, dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai 

pada pasal 7 ayat (1) huruf j KU HAP dapat juga dilakukan kepada Notaris-

PPAT, baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu 

tindakan pidana dalam pembuatan akta notaris-PPAT. 

 Perumusan aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan notaris 

tersebut pada dasarnya sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang 

menyatakan: 

“bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga 



wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga 

kehormatannya sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka 

menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses 

peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari 

penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum...” 

 Dengan demikian, aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan 

notaris, baik sebagai saksi ataupun tersangka, perlu dipertimbangkan oleh 

pelbagai kalangan yang terkait agar notaris tetap memperoleh perlindungan 

hukum ketika menghadapi proses peradilan pidana terkait akta autentik yang 

dibuatnya yang terindikasi tindak pidana. Perlindungan hukum tersebut sangat 

penting mengingat notaris merupakan pejabat umum yang diberikan 

kewenangan secara atributif oleh undang-undang. Sebagaimana telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya, kewenangan atributif merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh 

suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak 

diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan 

memberikan kepada organ yang berkompeten. 

 Menurut sistem hukum Indonesia, organ-organ dan atau alat-alat 

perlengkapan negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, antara lain: (1) Institusi Peradilan dengan Pengadilan dan aparatnya 

sebagai Hakim atau Majelis Hakim, (2) Institusi Pemerintah dengan Pejabat  

Pemerintahan/Eksekutif, (3) Institusi Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat, 

(4) Organ Negara lain. Dalam konteks ini, notaris termasuk dalam kategori 

organ negara lain, yang diberikan kewenangan secara atributif untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan, khususnya 

dalam pembuatan akta autentik, di samping wewenang-wewenang yang lain 

(Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris). 

 Sebagaimana dikemukakan Syafrudin, kewenangan (authority, gezag) 

merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Di dalam 



kewenangan tersebut, terdapat wewenang (competence, bevoegheid), yang 

merupakan lingkup tindakan hukum publik, yang tidak hanya meliputi 

wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi juga meliputi 

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan.2 Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa notaris merupakan organ negara yang mewakili serta bertindak 

untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. 

 Dengan demikian, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang 

mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah sewajarnya 

notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan kewajiban ingkar 

sebagaimana telah dipaparkan di atas sebagai sarana perlindungan hukum 

terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat 

dengan pasal 50 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan 

untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”. Dengan 

demikian, sepanjang notaris menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan 

“standard minimum of service” yang telah ditentukan dalam Peraturan Jabatan 

Notaris dan Kode Etik Notaris, maka notaris tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana. 

 Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap 

notaris tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang 

komprehensif tentang dunia kenotariatan, aturan-aturan yang terdapat di dalam 

UUJN, serta tugas dan kewenangan notaris sebagai -pejabat umum yang 

mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan 

kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang 

hukum perdata.  



BAB VIII 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS 

SEBAGAI PEJABAT UMUM DI MASH 

YANG AKAN DATANG 

 

 Dalam pembahasan sebelumnya, telah dikemukakan bahwa UUJN dan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tidak memuat 

ketentuan tentang konsep pertanggungjawaban pidana notaris. UUJN dan UU 

nomor 2 tahun 2014 hanya mengatur tentang konsep pertanggungjawaban 

notaris dalam ranah administrasi, perdata, dan kode etik. Kendati demikian, 

dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus pemidanaan terhadap notaris akibat 

akta autentik yang dibuatnya terindikasi tindak pidana. Dalam perkara pidana 

yang melibatkan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik itu, 

biasanya pihak penyidik pertama-tama menempatkan notaris sebagai saksi. 

Pemanggilan notaris sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana dilakukan 

oleh penyidik dalam rangka memperoleh keterangan yang objektif terhadap 

perkara yang sedang dalam proses penyidikan di kepolisian karena fungsi 

penyidik adalah membuat terang suatu tindak pidana. 

 Dalam proses penyidikan, notaris diminta memberikan keterangan 

sebagai saksi berkaitan dengan kewenangan notaris membuat akta autentik dan 

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta 

sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 

2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris dan kewajiban notaris untuk membacakan aktanya di 

hadapan para penghadap sesaat sebelum penandatanganan akta tersebut. Notaris 

turut dipanggil untuk memberikan keterangan ataupun kesaksian berkaitan 

dengan dugaan adanya pemalsuan surat ataupun menempatkan keterangan palsu 

dalam akta autentik. Jika dalam pemeriksaan ternyata ada indikasi notaris turut 

serta, maka pada saat itulah notaris dapat ditetapkan sebagai tersangka meskipun 

putusan tentang terbukti tidaknya masih menunggu persidangan di pengadilan. 

Bahkan, tidak jarang status notaris pada akhirnya ditingkatkan menjadi terdakwa 

apabila terbukti notaris tersebut melakukan tindak pidana dimaksud. 



 Dengan demikian, hubungan hukum antara notaris dengan para pihak 

yang sejatinya berada dalam ranah hukum perdata, dalam praktik di lapangan 

ternyata dapat ditarik ke dalam ranah hukum pidana. Penarikan kasus pada ranah 

hukum pidana itu terjadi bila terdapat pelanggaran hak dari salah satu pihak dan 

pihak yang dirugikan itu melaporkan perkara tersebut kepada penyidik bahwa 

akta notaris yang dibuat di hadapan notaris itu terindikasi tindak pidana. Dalam 

beberapa kasus di lapangan, pihak penyidik, penuntut, dan hakim seringkali 

memposisikan notaris sebagai terdakwa dengan cara menerapkan pasal-pasal 

KUHP yang berkaitan dengan perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan 

surat, menggunakan, atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh 

memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dan melakukan, 

menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana. 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penerapan pasal-pasal KUHP 

tersebut untuk memidanakan notaris sehubungan dengan kebenaran materiil akta 

autentik yang dibuat notaris berdasarkan keterangan para pihak yang hadir di 

hadapannya (akta partij) secara yuridis cenderung problematis karena notaris 

bukan sebagai pihak dalam akta dan hanya memformulasikan kehendak para 

pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Dengan kata 

lain, kehendak atau niat untuk membuat akta itu tidak berasal dari notaris, 

melainkan berasal dari kehendak para pihak sendiri. Dengan demikian, jika 

kebenaran materiil suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dipermasalahkan 

oleh para pihak, maka hal itu seharusnya menjadi urusan para pihak sendiri, 

notaris tidak perlu dilibatkan karena notaris bukan pihak dalam akta. Artinya, 

para pihak yang membuat keterangan di hadapan notaris itulah yang seharusnya 

memberikan pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan kebenaran materiil 

akta autentik yang terindikasi tindak pidana. 

 Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk 

membuat akta autentik (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,), notaris sesungguhnya memiliki 

kedudukan penting dalam proses penegakan hukum, perlindungan hukum, dan 

pemenuhan hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pancasila serta 



disebutkan secara tegas sebagai judul Bab XA UUD 1945. Posisi penting notaris 

tersebut dituangkan secara eksplisit dalam konsideren yang melatarbelakangi 

dibentuknya UUJN, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia 

sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, bahwa untuk 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti 

tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan 

hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu; bahwa notaris merupakan 

jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada 

masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya 

kepastian hukum. Dengan demikian, jelas bahwa UUJN menghendaki agar 

notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pejabat umum. 

 Kendati demikian, jika mengamati praktik di lapangan yang ditandai oleh 

banyaknya kasus pemidanaan terhadap notaris, dapat dikatakan bahwa kerangka 

perlindungan hukum terhadap jabatan notaris kurang menyentuh aspek-aspek 

yang lebih subtantif. Perlindungan hukum terhadap notaris yang berlangsung 

selama ini belum sepenuhnya merepresentasikan hakhak istimewa yang 

seharusnya disandang notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian 

kewenangan negara dalam hal pembuatan akta autentik dan kewenangan lain 

yang diberikan oleh UUJN dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris. Dalam kaitannya dengan hak-hak istimewa ini, posisi 

notaris dapat dikatakan kurang beruntung jika dibandingkan dengan advokat 

yang diberikan hak imunitas oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya 

sebagai penegak hukum dan melakukan profesinya dalam rangka membela 

kepentingan klien. 

 Berbeda dengan advokat, notaris tidak mempunyai hak imunitas. Notaris 

hanya diberikan beberapa hak-hak istimewa yang terbatas sebagai instrumen 

perlindungan hukum dalam menjalani tugasnya sebagai pejabat umum, antara 

lain kewajiban ingkar, hak ingkar, dan hak istimewa ketika dipanggil untuk 



dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, yakni harus 

dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana ketentuan pasal 

66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. 

Jika dibandingkan dengan profesi advokat, notaris cenderung lebih rentan 

diseret ke dalam proses peradilan pidana karena notaris tidak memiliki hak 

imunitas sebagaimana advokat. 

 Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa pasal 51 ayat (1) KUHP 

pada dasarnya telah memberikan haluan umum yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap pejabat publik yang melaksanakan kekuasaan 

negara. Pasal 51 ayat (1) KUHP tersebut menyatakan, “Barang siapa melakukan 

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa 

yang berwenang, tidak dipidana.”. Notaris jelas merupakan pejabat publik yang 

bertugas melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 

berwenang, yakni membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam UUJN. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang 

berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya ini diperoleh 

langsung dari kekuasaan tertinggi, yaitu negara, bukan dari pemerintah atau 

eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sebagai pejabat 

umum yang menjalani kewenangan negara, maka sudah sepatutnya notaris 

memperoleh hak-hak istimewa tertentu. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga wibawa, 

martabat, dan kehormatan jabatan notaris di masa yang akan datang, pemerintah 

perlu merumuskan kerangka perlindungan hukum yang lebih baik dan dapat 

menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas 

dan jabatannya. Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukumterhadap notaris 

dimaksud, pemerintah nampaknya perlu untuktidak menyatakan harus 

memberikan hak imunitas kepada notaris sebagaimana dimiliki oleh advokat. 

Sebagaimana diketahui, salah satu hak advokat yang telah diberikan oleh 

Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat (UU Advokat) adalah 

hak kekebalan hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah hak imunitas. 

Dalam pasal 16 UU nomor 18 tahun 2003, disebutkan, “Advokat tidak dapat 



dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas 

profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kiien dalam sidang 

pengadilan.”. 

 Pasal 16 UU Advokat tersebut berakar pada beberapa norma yang 

berlaku universal. Setidaknya ada tiga norma internasional yang memuat 

ketentuan imunitas profesi advokat ini, yakni: (1) Basic Principles on the Role 

of Lawyers yang merekomendasi kepada negara-negara anggota PBB untuk 

memberikan perlindungan terhadap advokat dari hambatan-hambatan dan 

tekanan dalam menjalankan fungsinya, (2) International Bar Association 

Standards. Pada butir delapan disebutkan “seorang advokat tidak boleh dihukum 

atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi, 

maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi 

nasihat kepada kliennya secara sah”, dan (3) deklarasi yang dibacakan pada 

World Conference of the Independence of Justice di Kanada, 1983. Dalam 

Deklarasi dinyatakan bahwa harus ada sistem yang adil dalam administrasi 

peradilan yang menjamin independensi advokat dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya tanpa adanya hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, 

ancaman, atau intervensi. 

 Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tersebutjuga dijelaskan 

bahwa advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesinya, termasuk pula 

bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara 

yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpedoman pada Kode Etik 

Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud 

bebas dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas profesi advokat tersebut 

adalah tanpa adanya tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut 

atau adanya perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat 

sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Konsekuensi dari adanya hak 

imunitas tersebut, maka dalam melaksanakan tugas profesi, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan, advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata 

maupun pidana. Hak imunitas tersebut juga merupakan refleksi dari wujud 

kebebasan dan kemandirian profesi advokat.  

 Oleh karena itu, seorang advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata 



maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada 

itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya. Maksud itikad baik di sini 

adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum 

untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap tingkat peradilan di semua 

lingkungan peradilan. Selain itu, berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU Advokat, 

advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien 

oleh pihak yang berwenang atau oleh masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan 

dari sikap tindak seorang advokat yang profesional dan proporsional karena is 

bertindak atas kepercayaan yang telah diberikan oleh kliennya untuk membela 

kepentingannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga sikap 

tindakanya itu atas dasar persetujuan dan sepengetahuan kliennya dan bukan 

atas kehendaknya sendiri secara berlebihan. 

 Konstruksi hukum notaris dalam kedudukannya sebagai jabatan 

profesional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan advokat, keduanya sama-

sama menjalankan tugas untuk kepentingan klien. Perbedaan di antara keduanya 

hanya dalam hal keberpihakan. Notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu 

pihak atau harus bersikap netral. Sedangkan advokat bertugas untuk 

mendampingi kepentingan kliennya atau salah satu pihak saja. Dipandang dari 

sudut hukum, hubungan hukum antara pengemban profesi (selanjutnya disebut 

profesional) dan orang yang meminta atau membutuhkan pelayanan 

profesionalnya (selanjutnya disebut klien) adalah suatu perikatan, yakni 

hubungan hukum dalam bidang hukum kekayaan antara dua pihak yang di 

dalamnya salah satu pihak (kreditur) berhak atas dipenuhinya suatu prestasi dan 

pihak lainnya (debitur) berkewajiban dan bertanggung-gugat atas 

dilaksanakannya prestasi tersebut. Prestasi sebagai objek dari perikatan itu dapat 

berupa memberikan sesuatu (barang atau uang), melakukan sesuatu (jasa), atau 

tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Perikatan itu dapat dan pada 

umumnya ditimbulkan oleh perjanjian (kontrak). Perikatan juga dapat terjadi 

karena undang-undang (bukan karena kontrak antarpara pihak), misalnya jika 

terjadi perbuatan melanggar hukum atau tindakan pengurusan kepentingan orang 

lain tanpa persetujuan terlebih dahulu atau pengetahuan orang yang 



bersangkutan (Pasal 1233 KUHPerdata). Dengan terbentuknya perikatan, maka 

timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada para pihak terkait.  

 Pada perikatan yang prestasinya berupa melakukan jasa tertentu, 

dibedakan dalam dua jenis perikatan, yakni “perikatan ikhtiar” 

(inspanningsverbintenis) dan “perikatan hasil-karya” (resultaatsverbintenis). 

Perikatan ikhtiar adalah perikatan untuk melakukan pengerahan upaya tertentu 

semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan tertentu. Perikatan hasil-karya 

adalah perikatan untuk menghasilkan sesuatu. Secara yuridis, pembedaan ini 

membawa implikasi pada beban pembuktian jika dihasilkan prestasi yang tidak 

memuaskan atau gagal dan pihak yang merasa dirugikan menghendaki 

penyelesaian secara formal dengan menuntutganti-rugi lewat pengadilan. Pada 

perikatan ikhtiar, maka pihak yang tidak puas (penggugat) yang harus 

membuktikan bahwa upaya pihak yang berkewajiban melakukan upaya itu 

belum maksimal atau tidak memenuhi standar. Pada perikatan hasil karya, maka 

pihak yang dianggap gagal (tergugat) yang harus membuktikan bahwa 

kegagalan itu terjadi di luar kesalahannya. Dasar hukum yang digunakan untuk 

menuntut penyelesaian formal itu adalah wanprestasi (ingkar-janji) ex pasal 

1243 KUHPerdata, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak 

dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan, apabila pihak berutang, 

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat 

dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”, dan atau perbuatan 

melanggar hukum ex pasal 1365 KUHPerdata, “Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”. 

 Perjanjian antara profesional dan klien dapat disebut kontrak profesional, 

yakni kontrak melakukan “tindakan profesional”. Dalam perjanjian ini, 

prestasinya adalah melakukan suatu jasa berupa tindakan pertolongan 

profesional dari pihak profesional dan pembayaran honorarium dari pihak klien. 

Perjanjian profesional ini pada dasarnya termasuk perjanjian yang menghasilkan 

perikatan ikhtiar. Sehubungan dengan itu, profesional berkewajiban melakukan 

upaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan keahlian berkeilmuan secara 



saksama sesuai dengan standar dan prosedur standar yang berlaku berdasarkan 

tingkat perkembangan ilmu yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu, 

hubungan profesional-klien termasuk perikatan hasil-karya, misalnya pada 

profesi notaris dan advokat.  

 Dengan demikian, konstruksi hukum kesalahan yang mungkin 

diberlakukan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya melayani 

kepentingan klien pada dasarnya berada dalam ranah hukum perdata yang secara 

yuridis dapat dikategorikan sebagai kealpaan (negligence), ketidakahlian 

(inkompetensi), dan ketidakcermatan (lack of conscientiousness) dalam 

meiaksanakan pengembanan profesi. Malpraktik yang mengakibatkan hasil yang 

merugikan pada klien ini dapat menimbulkan gugatan secara perdata. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada dua dasar hukum yang utama bagi 

pertanggunggugatan perdata ini, yakni pertanggunggugatan kontraktual 

(wanprestasi) ex pasal 1243 KUHPerdata dan pertanggunggugatan berdasarkan 

perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ex pasal 1365 KUHPerdata. 

Oleh karena itu, pemidanaan terhadap notaris dengan menempatkannya sebagai 

tersangka atau terdakwa berdasarkan pasal-pasal KUHP sehubungan dengan 

kebenaran materiil akta autentik yang dibuatnya merupakan suatu bentuk 

“kekeliruan kategoris” (category mistake) dalam penafsiran dan penerapan 

hukum karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

notaris hanya menuangkan kehendak dan/atau kesepakatan para pihak yang 

membuat akta autentik di hadapan notaris. 

 Pemberian hak imunitas kepada notaris tidaklah sebagai tuntutan yang 

berlebihan karena sudah sepatutnya pemerintah merumuskan kerangka 

perlindungan hukum yang lebih memadai terhadap profesi dan jabatan notaris. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsep perlindungan hukum berkaitan 

erat dengan nilai-nilai dasar hukum, seperti kemanfaatan, keadilan, dan 

kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan profesi notaris yang belakangan ini 

dihantui oleh kekhawatiran terseret ke dalam proses peradilan pidana akibat 

ketiadaan kerangka hukum yang jelas, maka pemenuhan nilai kepastian hukum 

menempati posisi sentral sebagai sarana perlindungan hukum bagi notaris. 

Pemenuhan asas kepastian hukum dimaksud dapat direalisasikan dengan cara 



mencantumkan aturan yang spesifik tentang batasan-batasan 

pertanggungjawaban pidana notaris dalam UUJN maupun dalam Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris,. 

 Sebagaimana dikemukakan oleh Raharjo, hukum memiliki batas-batas 

kemampuan dalam menetapkan sesuatu. Oleh karena itu, asas kepastian hukum 

sangat dibutuhkan dalam pembentukan suatu produk hukum. Hukum memilik i 

batas kemampuan menguasai objeknya, yakni masyarakat. Oleh karena itu, asas 

kepastian hukum memberi solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan jika 

suatu peraturan hukum menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya. Otto 

memperluas pengertian kepastian hukum ini menjadi lima aspek, yakni: (1) 

tersedianya aturan yang jernih, konsisten, dan mudah diakses, (2) diterapkan 

oleh instansi penguasa secara konsisten, (3) diterima oleh kebanyakan warga 

masyarakat dengan cara menyesuaikan perilaku mereka, (4) diterapkan oleh 

hakim-hakim dalam penyelesaian sengketa, dan (5) dilaksanakannya putusan 

pengadilan secara konkret. 

 Menurut Rasjidi & Putra, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif. Pendapat ini memiliki relevansi dengan klasifikasi 

perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, yakni perlindungan 

hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif 

adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi 

terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. 

Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum 

preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

suatu sengketa atau pelanggaran. 

 Dalam konteks ini, perumusan batasan-batasan pertanggungjawaban 

pidana dalam UUMN merupakan jenis perlindungan hukum preventif yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana notaris (TPN) yang dapat 

merugikan notaris itu sendiri di satu sisi dan masyarakat pengguna jasa notaris 

di sisi lain. Pandangan ini sejalan dengan sudut pandang Raharjo bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam 



masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak. 

 Penguatan perlindungan hukum terhadap notaris dengan cara 

mencantumkan ketentuan yang spesifik tentang pertanggungjawaban pidana 

notaris dalam UUJN juga sejalan dengan pandangan Hadjon tentang 

karakteristik negara hukum Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia. 

Menurut Hadjon, negara hukum Indonesia memiliki corak khas tersendiri dalam 

melindungi hak asasi manusia karena lebih mengedepankan asas kerukunan 

dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini, akan berkembang 

elemen lain dari konsep negara hukum Pancasila, yaitu terjalinnya hubungan 

fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian 

sengketa secara musyawarah, dan peradilan sebagai sarana terakhir. Menurut 

Hadjon, konsep negara hukum Indonesia lebih dekat dengan konsep rechstaat 

dalam tradisi civil law (Kontinental) daripada konsep rule of law dalam tradisi 

common law (Anglo-Saxon). Berbeda dengan konsep rule of law yang lebih 

mengedepankan prinsip equality before the law dalam melindungi hak asasi 

manusia, konsep rechstaat lebih mengedepankan prinsip wetmatigheid dalam 

melindungi hak asasi manusia, yaitu pemerintah mendasarkan tindakannya pada 

undang-undang. 

 Dengan demikian, dalam upaya memberikan perlindungan hukum 

kepada warga negara, produk hukum menjadi sarana atau faktor utama yang 

sangat menentukan. Dalam konteks ini, produk hukum dimaksud adalah 

perumusan aturan yang spesifik tentang batasan-batasan pertanggungjawaban 

pidana notaris dalam UUJN dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2014. Kebijakan hukum ini dimaksudkan untuk mewujudkan beberapa 

tujuan sebagai berikut: (1) mencegah notaris untuk melakukan tindak pidana 

karena ketentuan tentang sanksi pidana notaris telah dirumuskan secara spesifik 

di dalam UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014, (2) melindungi masyarakat 

pengguna jasa notaris dari tindak pidana notaris yang dapat merugikan mereka, 

(3) memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik bagi notaris, 

masyarakat pengguna jasa notaris maupun penegak hukum, (4) mendorong 



notaris untuk bertindak lebih profesional, independen, dan tidak berpihak dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya, (5) mencegah oknum-oknum notaris 

nakal yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan profesi notaris, dan 

(6) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai 

pelayan masyarakat. 

 Di samping pembentukan aturan hukum yang spesifiktentang batasan-

batasan pertanggungjawaban pidana notaris dalam UUJN, perlindungan hukum 

terhadap notaris di masa depan juga harus dilengkapi dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: pertama, memperkuat kapasitas dan peran organisasi notaris 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam peningkatan profesionalitas anggota-

anggotanya dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembekalan, 

dan pelatihan yang terkait dengan dunia kenotariatan secara khusus dan dunia 

hukum secara umum, kedua, memaksimalkan fungsi dan peran Majelis 

Pengawas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana diamanatkan UUJN, 

ketiga, meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang pelbagai aspek 

yang berkaitan dengan dunia kenotariatan agar tidak menerapkan hukum yang 

umum terhadap notaris karena the rule of the law dari jabatan notaris adalah 

UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014. Oleh karena itu, menerapkan hukum yang 

sama terhadap subjek hukum yang berbeda kualifikasi justru menimbulkan 

ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 

28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-IV yang berintikan tentang bahwa 

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di muka hukum.  



BAB VIII 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan uraian dalam buku ini, penulis menemukan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris dan scat ini telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, tidak mengatur tentang 

sanksi pidana terhadap notaris dan oleh karena itu, tidak mengenal konsep 

pertanggungjawaban pidana notaris. Namun demikian, dalam praktik peradilan, 

ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang 

dilakukan notaris terkait akta autentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai 

suatu tindak pidana. Dasar hukum yang digunakan oleh penyidik, penuntut 

umum atau hakim untuk memidanakan notaris pada umumnya mengacu pada 

beberapa pasal-pasal dalam KUHP, antara lain: pasal 263 ayat (1) dan (2) 

KUHP, pasal 264 KUHP, pasal 266 KUHP, dan pasal 55 jo. pasal 263 ayat (1) 

dan (2), pasal 264, pasal 266 KUHP. Pemidanaan terhadap notaris dengan 

mengacu pada pasal-pasal KUHP tersebut tanpa didasarkan pada pemahaman 

yang komprehensif terhadap dunia kenotariatan dan pemahaman yang jernih 

tentang konsep pertanggungjawaban pidana notaris cenderung merugikan pihak 

notaris dan mencederai profesi notaris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

pembuatan akta partij, notaris secara teroretis tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena 

keterangan dalam akta tersebut bersumber dari kehendak para pihak yang hadir 

di hadapan notaris sehingga beban pembuktian terletak pada para pihak yang 

menghadap notaris. Pertanggungjawaban pidana notaris hanya dapat 

diberlakukan dalam kaitannya dengan kebenaran formal akta yang dibuatnya, 

bukan kebenaran materiil. Dengan demikian, notaris dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana jika terindikasi dan atau terbukti melakukan tindak 

pidana terkait aspek formal akta yang dibuatnya. 

 Kedua, perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya selaku Pejabat Umum dapat dilihat dalam beberapa instrumen yang 

mencerminkan hak-hak istimewa notaris, antara lain berupa hak ingkar, 



kewajiban ingkar, dan hak ekslusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan 

oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, yakni harus dengan persetujuan 

Majelis Kehormatan Notaris Daerah sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) 

UUJN yang sekarang telah diubah menjadi pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang disahkan dan 

diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Dengan hak ingkar dan 

kewajiban ingkar tersebut, notaris tetap dapat menjaga kerahasiaan segala 

sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh 

guna pembuatan akta. Namun demikian, instrumen hak ingkar, kewajiban 

ingkar, dan hak ekslusif tersebut tidak cukup kuat dijadikan sebagai payung 

perlindungan hukum bagi notaris untuk mengantisipasi tindakan kriminalisasi 

dan pemidanaan oleh para penegak hukum. 

Ketiga, dalam rangka menjaga wibawa, martabat, dan kehormatan jabatan 

notaris di masa yang akan datang, pemerintah perlu memberikan kerangka 

perlindungan hukum yang lebih memadai dan mencerminkan nilai-nilai keadilan 

dan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya 

sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara. 

Kerangka perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (a) merumuskan aturan yang spesifik tentang batasan-

batasan pertanggungjawaban pidana notaris dalam UUJN, (b) memperkuat 

kapasitas dan peran organisasi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam 

peningkatan profesionalitas anggotaanggotanya dengan cara menyelenggarakan 

kegiatan sosialisasi, pembekalan dan pelatihan yang terkait dengan dunia 

kenotariatan secara khusus dan dunia hukum secara umum, (c) memaksimalkan 

fungsi dan peran Majelis Pengawas dalam melaksanakan kewenangan 

sebagaimana diamanatkan UUJN, dan (4) meningkatkan pemahaman aparat 

penegak hukum tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan dunia 

kenotariatan. 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan beberapa 

poin sebagai berikut. Pertama, pemerintah dan DPR perlu merevisi UUJN dan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 serta merumuskan 



ketentuan yang spesifik tentang batasan pertanggungjawaban pidana notaris 

dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang berkepastian dan 

berkeadilan, baik bagi notaris, masyarakat pengguna jasa notaris, maupun dan 

aparat penegak hukum. Kedua, dalam rangka memberikan perlindungan hukum 

terhadap notaris dalam menjalankan tugasjabatannya sebagai Pejabat Umum, 

maka diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan hukum 

notaris dan diperlukan kerja sama antara lembaga yang terkait, khususnya antara 

organisasi notaris (INI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Kedua lembaga ini 

perlu membuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan 

notaris sehingga notaris tetap memperoleh perlindungan hukum ketika 

menghadapi proses penyidikan, penuntutan atau peradilan terkait akta autentik 

yang dibuatnya. 

Ketiga, dalam rangka menjaga wibawa, martabat dan kehormatan jabatan notaris 

di masa depan, pemerintah perlu merevisi UUJN dan menambahkan ketentuan 

tentang hak kekebalan hukum (hak imunitas) berkaitan dengan kebenaran 

materiil suatu akta kepada notaris yang telah menjalankan profesinya sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga notaris memperoleh kerangka 

perlindungan hukum yang lebih substantif sebagai pejabat umum yang 

menjalankan sebagian kewenangan negara.  
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