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MOTTO : 

v Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa 

dan permohonan dengan ucapan syukur. (Filipi 4:6)...Jangan Takut! 

(yesaya 41:10 ) 

v Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh 

harapannya pada Tuhan. (Yeremia 17:7) 

v FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ( Mazmur 

119:105)  

v Dia sanggup membuka jalan saat kita berpikir tiada jalan bagi kita 

v It’s all about perspective 
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ABSTRAK 

 

Joseph Christianto, 2008.  TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS 
PEMBUATAN AKTA PARTIJ  MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.  ( Studi di Kabupaten 
Sragen ).  Fakultas Hukum UNS. 
 Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai tugas dan 
kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik;  tanggung jawab profesi 
notaris atas pembuatan akta partij; permasalahan yang dihadapi notaris dalam 
pembuatan akta partij dan solusinya. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif.  Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.  Data 
primer merupakan data utama penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan 
sebagai pendukung data primer.  Subyek yang diteliti lebih dipandang sebagai 
informan yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak 
diteliti.  Untuk menentukan responden digunakan teknik purposive sampling. Data 
dikumpulkan dengan teknik pengamatan dan wawancara terstruktur dan  
dilakukan secara mendalam.  Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan 
teknik mencatat dokumen dan mengumpulkan data dari situs internet.  Teknik 
analisis yang digunakan bersifat kualitatif. 
 Hasil yang didapat dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
adalah notaris bertugas untuk membuat akta otentik sepanjang tidak dikecualikan 
kepada pihak lain oleh Undang-undang dan memberi kepastian hukum bagi para 
pihak yang menghadap kepadanya dalam pembuatan akta partij, kewenangan 
yang dimiliki berupa membuat semua akta otentik dalam wilayah hukumnya 
mengenai semua perbuatan , perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh 
Undang-undang dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan 
untuk dinyatakan dalam akta otentik sepanjang pembuatannya tidak ditugaskan 
kepada pejabat lainnya. Notaris juga berwenang untuk melakukan legalisasi akta, 
waarmerken, membuat copy colatione, melakukan pengesahan foto kopi dengan 
surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 
akta, membuat akta pertanahan dan akta risalah lelang.  Notaris bertanggung 
jawab atas pembuatan akta partij tidak hanya sebatas jika terdapat permasalahan 
di masa mendatang yang melibatkan akta yang dibuat tetapi juga bertanggung 
jawab terhadap diri sendiri dan klien ( masyarakat ) dalam proses pembuatan akta.  
Permasalahan yang terjadi saat pembuatan akta otentik dapat berasal dari notaris 
maupun para pihak yang menghadap.  Dari notaris dapat berupa ketidaktelitian, 
kurangnya penguasaan pengetahuan dan pengalaman, lemahnya kemampuan 
berbahasa asing.  Dari pihak   klien berupa penipuan, para pihak tidak datang   
secara bersamaan, adanya perbedaan keinginan antara pihak notaris dan para 
pihak.  Solusi yang diberikan bagi notaris dengan cara memfokuskan kepada 
syarat pembuktian formil akta, menambah wawasan dan pengetahuan termasuk 
penguasaan minimal 1 bahasa Internasional yaitu bahasa Inggris, memiliki sikap 
tegas terhadap klien terkait pemenuhan syarat dibuatnya akta otentik. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini salah satu ciri yang muncul di khalayak ramai adalah 

keinginan manusia untuk menuju ke taraf hidup yang semakin baik.  Banyak 

cara dilakukan manusia supaya tuntutan kehidupan mereka terpenuhi.  

Manusia berlomba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui   

beberapa cara, antara lain individual atau melakukan usaha sendiri dan  

bersekutu serta  memanfaatkan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan, salah 

satunya   dengan  cara  melakukan    kerja    sama   antara  pihak-pihak   yang  

berkepentingan dengan mengadakan suatu perjanjian. 

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki kultur budaya 

yang khas berkenaan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang 

berkepentingan.  Prinsip kepercayaan satu sama lain tertanam kuat dalam 

benak masyarakat ketika  mereka mengadakan suatu perjanjian, hal ini 

dibuktikan dengan pengikatan suatu perjanjian secara lisan dan dengan 

disaksikan oleh beberapa orang saksi saja.  Seiring berjalannya waktu, budaya 

tersebut tidak lagi dapat dipakai sebagai pegangan dalam pembuatan 

perjanjian, sebab  hal  tersebut memiliki banyak  kelemahan  ketika   terjadi  

sengketa antara pihak terkait dan objek perjanjian di kemudian hari. Untuk 

mengatasi   hal   tersebut   diperlukan   adanya   perlindungan   dan   kepastian  

hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.   

Peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri atau 

pejabat yang ditunjuk semakin besar terkait dengan semakin maraknya orang-

orang membuat perjanjian atau perikatan.  Hal ini terjadi karena notaris 

berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberi 

perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian 

hari. Undang-undang menyatakan bahwa notaris  sebagai pejabat umum yang 
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diberi mandat untuk membuat akta otentik merupakan syarat  dalam sahnya 

pembuatan suatu perjanjian,  sebab akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan 

pembuktian  yang  sempurna,  dikarenakan  sifat   keotentikan  yang    dimiliki    

notaris  tersebut  atas  akta-akta yang dibuatnya ( Lumban Tobing, 1983:48). 

Notaris merupakan suatu profesi  yang dilatarbelakangi dengan keahlian 

khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus, hal ini  

menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas serta tanggung jawab 

untuk melayani kepentingan umum.  Ketika menjalankan tugasnya notaris 

harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai 

jabatan kepercayaan dan terhormat. Dalam melayani kepentingan umum, 

notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan 

yang berbeda-beda dari tiap pihak yang datang kepada notaris untuk  

dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau 

sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya.  Notaris 

dibebankan tanggung jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan   

berkaitan   dengan   pekerjaannya,  dalam  hal ini berkaitan dengan pembuatan  

akta otentik. 

 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak secara 

tegas memberikan pengertian yang spesifik dalam pembedaan jenis yang 

terdapat dalam akta otentik.  Masyarakat hanya mengetahui bahwa notaris 

merupakan pejabat yang membuat akta otentik.  Masyarakat tidak pernah 

mengetahui secara spesifik jenis akta yang dibuat oleh notaris.  Dalam 

kenyataannya suatu akta adalah otentik dikarenakan akta itu “dibuat oleh” 

pejabat atau akta relaas dan “dihadapan” pejabat umum atau akta partij seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan bukan karena penetapan 

Undang-undang (Lumban Tobing, 1983:50).  Pembedaan akta   tersebut   

sangat   penting, hal   ini  diperlukan  saat    pemberian     bukti sebaliknya   

terhadap   isi   akta   ( Lumban Tobing, 1983:53 ).  

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang  menunjukan 

perkembangan pesat dibidang ekonomi dan perindustrian, hal ini  ditunjukan 
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dengan adanya pembebasan lahan yang dikhususkan untuk kegiatan industri di 

beberapa daerah serta terdapat lebih dari 29 (dua puluh sembilan) lembaga 

perbankan dan lebih dari 20 (dua puluh) lembaga keuangan non perbankan 

(www. regionalinvestment.com).  Implikasi dari adanya lembaga perbankan 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan perjanjian kredit dengan 

lembaga keuangan tersebut, serta adanya kemungkinan perikatan-perikatan 

yang  timbul dalam masyarakat untuk menunjang proses ekonomi berupa 

perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa dan berbagai perjanjian lainnya 

yang diatur  dalam Undang-undang. Dengan kata lain notaris sebagai pejabat 

umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik memiliki tugas 

yang harus dikerjakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan 

atas kemungkinan perjanjian yang akan dibuat. Jumlah notaris yang ada di 

Kabupaten Sragen pada tahun 2007 terdapat 23 orang.  Dari statisik diatas, 

dengan pergerakan ekonomi terkhusus bidang perbankan dan perindustrian 

yang mengakibatkan banyaknya perjanjian atau perikatan yang akan dibuat 

oleh berbagai pihak yang berkepentingan, notaris dihadapkan pada tanggung 

jawab yang besar di pundak mereka  atas  akta  yang  dibuat  para  Notaris  

atas permintaan para pihak yang menghadap kepada notaris tersebut (akta 

partij). 

Para pihak yang akan mengadakan perjanjian sepakat untuk membuat 

bukti perjanjian dengan menggunakan akta otentik, maka mereka diharuskan 

oleh Undang-undang untuk menghadap kepada pejabat tertentu yang diberi 

kewenangan khusus yaitu notaris. Pihak-pihak yang menghadap kepada 

notaris untuk dibuatkan akta otentik merupakan masyarakat majemuk dengan 

tingkat pendidikan dan memiliki pekerjaan beragam serta memiliki keinginan 

yang berbeda-beda baik keinginan positif atau keinginan negatif yang bisa 

menimbulkan permasalahan dikemudian hari atas akta yang akan dibuat.  

Disinilah profesi notaris dituntut untuk mampu menghadapi setiap  

kemungkinan  yang  terjadi  dan  siap  mempertanggungjawabkan profesinya   

atas segala keadaan yang timbul seiring  tugas  dan   jabatannya    sebagai    
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seorang    notaris   yang   mungkin terjadi dikemudian hari atas akta yang 

dibuatnya.   

Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya  harus memerankan 4 

fungsi (www.pontianakpost.com), yakni pertama notaris sebagai pejabat yang 

membuatkan akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya baik itu berupa akta 

partij maupun akta relaas. Kedua notaris sebagai hakim dalam hal 

menentukan pembagian warisan. Ketiga notaris sebagai penyuluh hukum 

dengan memberikan keterangan-keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan 

suatu akta. Keempat notaris sebagai pengusaha yang dengan segala 

pelayanannya berusaha mempertahankan klien atau relasinya agar 

operasionalisasi kantornya tetap berjalan. Fungsi peran terakhir ini dalam 

prakteknya yang kerap menimbulkan polemik bagi intern notaris dan antar 

notaris.  Saat ini sudah banyak notaris yang menjadi saksi di Pengadilan atas 

akta yang dibuatnya, bahkan sudah banyak yang digugat atau dituntut 

(http://hukum.ugm.ac.id/index.php). Beberapa notaris di Sragen juga pernah 

menjadi saksi atas akta yang dibuatnya. Disatu sisi notaris dihadapkan atas 

kewajiban untuk tidak boleh menolak klien yang meminta pertolongan selama 

tidak bertentangan dengan Undang-undang, tetapi disisi lain notaris harus 

memiliki profesionalisme dalam tugas  jabatannya  untuk  mengerjakan  setiap  

tugas yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  jabatan  notaris tersebut. 

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengerti tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan profesi notaris di Kabupaten Sragen atas 

akta partij (akta yang dibuat dihadapan notaris oleh para pihak) yang 

dibuatnya, sebab dalam konteks ini  para pihak datang kepada notaris untuk 

dibuatkan akta otentik, dimana isi dari akta tersebut merupakan rumusan yang 

dibuat dari para pihak sendiri dengan berbagai pertimbangan yang tidak jarang 

notaris tidak mengerti secara detail kehendak asli para pihak dan kebenaran 

keterangan yang notaris terima. Di sisi lain, notaris dihadapkan atas tuntutan 

profesi sebagai pihak yang diberi mandat secara khusus dan istimewa untuk 
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membuat dan menjaga kepastian hukum dari setiap akta yang dibuat. Maka 

penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul : 

“TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN     

AKTA    PARTIJ   MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  30 

TAHUN     2004      TENTANG    JABATAN     NOTARIS     (STUDI   DI  

KABUPATEN SRAGEN)”  

B. Perumusan Masalah 

       Untuk membatasi adanya perluasan masalah, pengertian yang kabur, 

dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan, maka 

diperlukan suatu perumusan masalah.  Dalam penelitian ini, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja yang dilakukan seorang notaris dalam melaksanakan tugas 

dan kewenangannya atas pembuatan akta otentik sesuai Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ? 

2. Bagaimana tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij  

menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris di Kabupaten Sragen? 

3. Permasalahan  apa  yang  timbul  dalam  pembuatan  akta partij dan 

bagaimana solusinya? 

C. Tujuan Penelitian                        

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang notaris dalam  

pembuatan akta otentik menurut Undang-undang nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 

b. Untuk  mengetahui  bagaimana tanggung jawab profesi notaris atas   

 pembuatan akta partij menurut Undang-undang nomor 30 tahun 

 2004 tentang Jabatan Notaris. 

c. Untuk mengetahui permasalahan apa yang timbul dalam 

pembuatan akta partij  dan bagaimana solusinya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvii

2. Tujuan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum Perdata, 

terutama yang berkaitan dengan profesi Notaris; 

b. Melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu hukum 

yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan–

permasalahan yang muncul berkaitan dengan tanggung jawab 

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

c.  Melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana dalam 

ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum Perdata 

khususnya mengenai tanggung jawab profesi notaris atas 

pembuatan akta partij menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris; 

b) Hasil   penelitian   ini   dapat   dipakai   sebagai    acuan     terhadap  

 penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Menambah pengetahuan dan kemampuan penyusun dalam 

menganalisa dan memecahkan masalah hukum khususnya analisis 

mendalam mengenai masalah tanggung jawab profesi notaris 

menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

b)  Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

masukan   kepada    semua    pihak    yang    membutuhkan    

mengenai   pertanggungjawaban  profesi  notaris  berkaitan tentang  

 akta Partij. 
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E. Metode Penelitian 

Setiap melakukan penelitian maka harus menggunakan metode-metode 

tertentu. Metode penelitian pada hakekatnya   memberi   pedoman    

mengenai    tata    cara    mempelajari dan memahami lingkungan yang 

dihadapi (Soerjono Soekanto 1986:6). 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut : 

1.   Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian empiris.  

Ditinjau dari sifatnya termasuk penelitian hukum yang bersifat 

deskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala lainnya (Soerjono Soekanto,1994:10). Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Menurut Soerjono Soekanto 

pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis 

atau   lisan   dan  juga  perilaku  nyata, yang  diteliti  dan dipelajari 

sebagai  sesuatu  yang  utuh (Soerjono Soekanto, 1994:250). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa Kantor Notaris di 

Kabupaten   Sragen  antara lain kantor notaris Arida Syah Hariyani, 

Djoko Slamet Waharto, Dwi Wahyuni, Harijasti Kaslam, Lies 

Setyorini, Roostanty, Siti Martinah Syafaruddin, Sukiyanto, 

Sunastitiningsih yang berada di Kabupaten Sragen. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

                  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan 

mengadakan wawancara terhadap beberapa notaris termasuk 
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diantaranya seorang Majelis Pengawas Daerah Notaris dan ketua 

Ikatan Notaris Indonesia wilayah Kabupaten Sragen. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan  data yang tidak diperoleh secara 

langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi 

kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-

undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara 

langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari 

lokasi penelitian, yakni beberapa notaris termasuk diantaranya 

seorang Majelis Pengawas Daerah Notaris dan ketua Ikatan Notaris 

Indonesia wilayah Kabupaten Sragen. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan 

mendukung sumber data primer, meliputi dokumen, arsip, laporan, 

buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta 

bahan kepustakaan lain yang menunjang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian lapangan ( Field Research )  

Dalam    penelitian   lapangan   ini, penyusun   menggunakan    metode  

penelitian sebagai berikut : 

1)  Pengamatan  

 Pengamatan merupakan tindakan didalam penelitian untuk 

memperoleh keyakinan tentang keabsahan   data  dengan  cara  

mengamati   dan   mengalami   secara  langsung objek yang hendak  

 diteliti. 
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2)   Interview atau wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  

Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (lexy 

J. Moleong, 2007:86).  Penulis melakukan wawancara terstruktur  

dan mendalam  dengan  beberapa notaris  dan  beberapa anggota 

Majelis Pengawas  Daerah Notaris di Kabupaten Sragen. 

 Peneliti menggunakan metode sampling berupa purpossive 

sampling untuk mendapatkan kualitas data yang diharapkan dari  

responden yang dipilih.  Sampling adalah suatu bentuk khusus atau 

suatu proses yang umum dalam memfokuskan   atau   pemilihan  

dalam  penelitian  yang mengarah pada seleksi (HB Sutopo, 

1988:21).          

b. Studi Kepustakaan ( Library Research ) 

 Penulis mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dan 

 dokumen   maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya 

 dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap yang paling penting, karena 

menentukan kualitas hasil penelitian.  Mengingat akan pentingnya analisis 

data, maka untuk penelitian ini penyusun memilih analisis kualitatif.  

Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah  ”Suatu tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, 

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Soerjono Soekanto, 

1994:250). 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan model analisis 

Interactive maksudnya adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui 
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tiga tahap yaitu mereduksi, mengkaji dan kemudian menarik kesimpulan.  

Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, 

sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya 

secara sistematis (HB. Sutopo, 1988:37). 

Sehubungan dengan model interaktif diatas, HB Sutopo 

menyajikan skema analisis data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

Gambar : Model Analisis interaktif 

 Dari bagan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (JB Sutopo, 1988:36) : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam 

fieldnote. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal 

yang  tidak  penting, dan  mengatur data sehingga kesimpulan akhir  

dapat dilakukan. 

b. Sajian Data 

Sajian  data  merupakan  suatu  rakitan organisasi informasi  

yang memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Pengumpulan data 

Penarikan 
kesimpulan 

Penyajian data Reduksi Data 
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Kegiatan analisis yang paling penting adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi.  Dari awal pengumpulan data penulis 

sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui 

dengan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, penyataan-

penyataan, konfigurasi yang mungkin.  Pada dasarnya makna data 

harus diuji kebenarannya supaya kesimpulan yang diambil menjadi  

lebih kokoh. 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode   penelitian   dan   sistematika  

penulisan hukum. 

 BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan yang pertama mengenai kerangka 

teori yang  berisi tinjauan kepustakaan yang menjadi 

literatur pendukung dalam pembahasan masalah 

penulisan hukum ini.  Tinjauan pustaka dalam penulisan 

ini meliputi tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang 

tanggung jawab profesi, tinjauan tentang akta otentik, 

tinjauan tentang akta partij, tinjauan tentang Majelis 

Pengawas Daerah Notaris. Kedua adalah  kerangka 

berpikir yang  disajikan   dalam  bentuk narasi  maupun 

bagan. 

              BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

    Pada bab ini diuraikan mengenai deskripsi lokasi, tugas 

dan  wewenang notaris di dalam pembuatan akta otentik 

menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, tanggung jawab profesi notaris atas 

pembuatan akta partij menurut Undang-undang nomor 30 
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tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan permasalahan 

yang timbul dalam pembuatan akta   partij serta 

solusinya.  

               BAB IV :  PENUTUP 

    Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan 

kesimpulan-kesimpulan yang didapat dan diambil dari 

penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari 

kesimpulan.  

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Kerangka Teori 

       1.  Tinjauan tentang Perjanjian 

a.   Pengertian Perjanjian 

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur di dalam Buku 

III Bab II Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

pengertiannya  terdapat didalam Pasal 1313 yang berbunyi: “ 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau  

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”  

Sedangkan Subekti, merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain 

atau   dimana   dua   orang   itu   saling  berjanji untuk melakukan  

sesuatu hal ( Subekti, 1984:1).  

b.   Syarat sahnya perjanjian 

  Syarat suatu sahnya perjanjian diatur didalam Pasal 1320 

KUH   Perdata, yaitu : 

1)  Adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri 

  Sepakat disebut juga perizinan artinya bahwa kedua 

subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat 

mengenai   hal-hal   didalam  perjanjian yang diadakan itu       

(Subekti, 1984:17).   

2)  Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

  Yang dimaksud dengan kecakapan adalah 

kemampuan membuat perjanjian.  Pada prinsipnya semua 

orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah 

cakap hukum.  Yang dimaksud dengan tidak cakap, diatur  

di dalam Pasal 1330 KUH Perdata. 
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3)  Adanya suatu hal tertentu 

  Suatu hal tertentu adalah objek dari perjanjian 

haruslah jelas.  Hal ini juga diatur didalam Pasal 1333 

KUH Perdata, yang   menguraikan   bahwa   minimal    

harus    diketahui  jenis atau objeknya. 

4)  Adanya suatu sebab yang halal  

  Yang dimaksud dengan sebab ( Causa ) adalah isi 

perjanjian itu sendiri yang menerangkan tujuan yang 

hendak dicapai oleh para pihak, bukan kepada alasan 

dibuatnya perjanjian.  Pasal 1337 KUH Perdata 

menguraikan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila 

dilarang   oleh  Undang-undang atau apabila bertentangan  

dengan ketentuan umum. 

  Dari keempat syarat tersebut diatas, dapat digolongkan 

kedalam dua golongan, yaitu syarat Subjektif dan syarat Objektif.  

Yang termasuk syarat Subjektif adalah adanya kesepakatan dan 

kecakapan dan yang termasuk syarat Objektif adalah suatu hal 

tertentu dan suatu sebab yang halal.  Jika syarat Subjektif tidak 

dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.  

Sedangkan  jika   syarat Objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian  

 batal demi hukum. 

c.   Asas-asas hukum perjanjian 

  Asas-asas hukum perjanjian ketentuannya diatur didalam 

Buku III KUH Perdata, asas-asas yang dimaksud antara lain : 

 1)  Asas konsensualisme 

  Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata.  Suatu perjanjian ada manakala terjadi kesesuaian 

kehendak  antara   kedua belah pihak atau pihak-pihak yang  

melakukan perjanjian.   
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2)  Asas kebebasan berkontrak 

  Artinya bahwa setiap orang bebas untuk membuat 

perjanjian dengan siapapun selama perjanjian tersebut tidak 

bertentangan  dengan  Undang-undang,  kepentingan umum  

dan  kesusilaan.  Asas kebebasan berkontrak diatur didalam  

Pasal 1338 KUH Perdata. 

 3)  Asas kepercayaan 

  Artinya bahwa seseorang yang mengadakan 

perjanjian dengan pihak lain harus menumbuhkan 

kepercayaan   diantara   kedua   belah  pihak bahwa masing- 

masing pihak akan melakukan prestasinya. 

4)   Asas kekuatan mengikat 

Didalam suatu perjanjian terdapat suatu asas 

kekuatan mengikat.  Maksudnya terikatnya para pihak pada  

apa yang diperjanjikan. 

5)   Asas keseimbangan 

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas 

keseimbangan.   Asas    ini   menuntut   para    pihak   untuk  

memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati.  

6)   Asas kepastian hukum 

Perjanjian harus mengandung kepastian hukum.  

Kepastian   ini   terungkap   dari   kekuatan  mengikat  suatu  

perjanjian, yaitu sebagi Undang-undang bagi para pihak 

(Mariam Darus Badrulzaman, 1994:42-44).  

d.  Akibat hukum perjanjian yang sah 

 Sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak secara sah akan mempunyai akibat hukum 

sebagai berikut ( Abdulkadir Muhammad, 1990:233-236): 
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1)  Berlaku sebagai Undang-undang 

  Para pihak harus menaati setiap perjanjian yang 

dibuat sama dengan menaati suatu Undang-undang.  

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa siapa saja yang melanggar perjanjian yang 

dibuat, berarti sama dengan melanggar Undang-undang 

yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa  

dan memiliki sanksi hukum.  

 2)  Tidak dapat ditarik secara sepihak 

  Perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik oleh 

salah satu pihak dengan seenaknya.  Suatu perjanjian 

dapat   ditarik   atau   dibatalkan   jika   terdapat tertentu  

menurut Undang-undang. 

 3)  Pelaksanaan dengan itikad baik 

  Bahwa  pelaksanaan  perjanjian harus sesuai dengan  

norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 

e.  Prestasi, Wanprestasi  

 Prestasi merupakan  suatu kewajiban yang harus  dipenuhi  

oleh  para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi 

buruk.  Subekti membedakan wanprestasi seorang debitur 

menjadi 4 macam, antara lain (Subekti, 1984,45): 

 1)   Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 

 2)   Melaksanakan   apa   yang   diperjanjikan   tetapi   tidak   

               sebagaimana yang diperjanjikan; 

 3)   Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; 

 4)   Melakukan   sesuatu   yang   menurut   perjanjian   tidak   

                diperbolehkan.  
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f.  Berakhirnya perjanjian 

 Suatu perjanjian akan berakhir manakala ( R. Setiawan, 

1987:68): 

1) Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak; 

2) Undang-undang   menentukan   batas   berlakunya   suatu  

perjanjian; 

3) Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa   

dengan   terjadinya  peristiwa   tertentu  maka persetujuan 

akan hapus; 

4) Pernyataan penghentian persetujuan; 

5) Persetujuan hapus karena putusan Hakim; 

6) Tujuan persetujuan telah tercapai. 

 2.  Tinjauan tentang Tanggung Jawab Profesi 

a.   Pengertian tentang Tanggung Jawab 

  Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian 

tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesuatu, dan jika terjadi apa-apa boleh dituntut atau 

dipersalahkan (Wahyu Baskoro, 2005:785).  Andi Hamzah di 

dalam bukunya berjudul Kamus Hukum mengatakan bahwa 

tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan   dengan   selayaknya   apa  yang  telah diwajibkan  

 kepadanya ( Andi Hamzah, 1986:570). 

b.   Pengertian Profesi  

       Menurut Abdulkadir Muhammad, profesi dapat dirumuskan 

sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu, berdasar keahlian khusus 

yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk 

mendapat penghasilan (Abdulkadir Muhammad, 2001:58).  Jenis 

profesi yang dikenal antara lain : 

1)  Profesi Hukum 

2)  Profesi Bisnis 
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3 )  Profesi kedokteran 

4 )  Profesi pendidikan ( guru )     

       Menurut B. Kieser ( 1986 ) yang dikutip oleh C.S.T Kansil, 

pelaksanaan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi  adalah 

sebagai berikut  (C.S.T Kansil dan Christine, 1996:4) : 

1)  Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan, karena itu 

maka   bersifat   tanpa   pamrih   menjadi   cirri   khas   dalam  

      pengembangan profesi. 

2) Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan  

pasien   atau   klien   mengacu   kepada kepentingan atau nilai  

      luhur. 

3)   Pengembangan    profesi    harus    selalu    berorientasi  pada   

      masyarakat sebagai keseluruhan. 

4)  Persaingan dalam pelayanan harus berlangsung secara sehat 

sehingga   dapat   menjamin   mutu   dan   peningkatan   mutu  

      pengembangan profesi. 

c.   Kriteria Profesi 

Kriteria umum suatu profesi adalah (Abdulkadir Muhammad, 

2001:58):    

1)   Adanya spesialisasi 

Dalam menjalankan profesinya, seorang yang professional 

tidak akan memiliki rangkap pekerjaan.  Jika terdapat  suatu  

rangkap   pekerjaan  maka   dapat  diambil kesimpulan bahwa  

orang tersebut tidak professional.  

2)   Berdasarkan keterampilan khusus 

Bahwa pekerjaan tersebut didapat setelah menempuh suatu 

pendidikan   dan   latihan   tertentu, pada lembaga resmi yang  

diakui pemerintah berdasar Undang-undang. 

3)   Bersifat tetap atau terus menerus 

Pekerjaan tersebut dilakukan atau diemban sampai pensiun. 
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4)   Mendahulukan pelayanan dari pada imbalan 

Melakukan pekerjaan bukan karena terfokus kepada berapa   

besarnya    bayaran   yang   dia   dapat, tetapi   pada tanggung  

jawab untuk melayani. 

5)  Terdapat unsur tanggung jawab  

Adanya tanggung jawab atas diri sendiri yaitu 

mempertahankan cita luhur profesi dengan tuntutan hati 

nurani, bukan karena hobi.  Serta adanya tanggung jawab 

terhadap masyarakat yaitu memberi pelayanan sebaik 

mungkin dan  bertanggung jawab yang implikasinya berani 

menanggung      segala      resiko      yang      timbul      akibat  

pelayanannya tersebut. 

6)   Terkelompok dalam suatu Organisasi 

Terdapat  organisasi   terkait  yang  menaungi  profesi-profesi  

tersebut. 

d.   Nilai moral profesi 

Menurut Frans Magnis Suseno (1975) yang dikutip oleh 

Abdulkadir muhammad, nilai moral yang terkandung didalam 

suatu profesi, dalam hal ini yang dimaksud adalah profesi hukum 

antara lain (Abdulkadir Muhammad, 2001:58) : 

1)  Kejujuran dalam pelaksanaan jabatan profesi ( jujur ). 

2)  Menghayati dan menunjukan diri sesuai keaslian  pribadi 

yang sebenarnya ( otentik ). 

3)  Bekerja semaksimal mungkin, proporsional terhadap 

berbagi perkara dan memberi laporan pertanggungjawaban 

kepada yang memerlukan. (Bertanggung jawab). 

4)  Tidak mudah terpengaruh oleh kebiasaan yang ada di 

sekitarnya (Kemandirian moral). 

5)  Kesediaan     hati     untuk    menanggung    resiko    konflik  

(Keberanian moral). 
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e.  Masalah-masalah profesi 

Menurut Sumaryono, didalam menjalankan profesi terdapat 

beberapa masalah yang perlu diwaspadai, antara lain 

(Sumaryono, 1995:70): 

1) Kurangnya kualitas pengetahuan professional hukum 

2)  Penyalahgunaan profesi 

3) Kecenderungan untuk menjadikan kegiatan bisnis 

4)   Kontinuasi sistim yang telah usang. 

 Dari pengertian di atas, tanggung jawab profesi merupakan 

keadaan wajib melaksanakan dengan selayaknya atau secara 

profesional apa yang telah menjadi tanggung jawab dari profesi 

tersebut  dan bersedia  untuk  menanggung  segala  keadaan yang 

timbul dari tugas dan kewenangan yang dia laksanakan.  Abdulkadir 

Muhammad menyatakan bahwa tanggung jawab profesi itu meliputi 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, serta berani 

untuk  menanggung  segala   resiko   yang   timbul   dari   manifestasi  

profesi tersebut ( Abdulkadir Muhammad, 2001:58 ). 

 3.  Tinjauan tentang Notaris 

a.   Sejarah singkat Notaris di Indonesia  

Istilah Notaris berasal dari kata Notarius.  Notarius 

(notarii) ialah nama yang diberikan kepada orang-orang yang 

menjalankan pekerjaan menulis pada zaman Romawi.  Lambat 

laun nama Notarius memiliki arti yang berbeda dari semula, 

sehingga pada abad kedua setelah masehi, Notarius adalah 

sebutan bagi mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan 

cepat.  Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Notarius 

berasal dari perkataan “nota literaria” yaitu tanda atau merk 

yang menyatakan suatu perkataan.  Abad kelima dan keenam, 

sebutan Notarius diberikan kepada penulis atau sekretaris Raja 

(Kaizer)    serta   pegawai    istana    yang   mengurusi   pekerjaan  
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administrasi. 

Pejabat-pejabat ini hanya menjalankan tugas untuk  

pemerintah dan bukan masalah publik.  Pejabat yang melayani 

kepentingan publik dinamakan “Tabelliones”.  Fungsi 

Tabelliones pada saat itu hampir sama dengan notaris pada jaman 

sekarang, hanya saja tidak memiliki sifat ambtelijk sehingga 

tidak mempunyai sifat otentik.  Disamping Tabelliones terdapat 

juga “Tabularii”, yaitu mereka yang sesungguhnya ditugaskan 

mengerjakan buku keuangan, menyimpan surat-surat dan 

membuat akta-akta.  Dengan demikian publik lebih banyak 

mengalihkan perhatiannya kepada Tabularii dari pada 

Tabelliones,  karena   Tabullarii   mempunyai  sifat otentik tetapi  

tidak memiliki kekuatan eksekusi. 

Notarii berkembang diberbagai negara, namun baru pada 

abad 15, mulai diberlakukanlah kekuatan pembuktian 

(bewijskracht) kepada akta notaris, tetapi hal itu tidak pernah 

diakui secara umum.  Namun di Pengadilan, akta notaris dapat 

diterima sebagai bukti yamg mutlak meskipun demikian tetap 

dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya 

(tegenbewijs).  Semenjak itu akta-akta notaris tidak lagi dibuat 

hanya sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa yang  

telah   terjadi   tetapi   juga   dibuat   untuk  kepentingan kekuatan  

pembuktian. 

Di Indonesia peraturan tentang Notaris  dicantumkan dalam 

“Reglement op hat Notarisambt” dari tahun 1860 (stb.1860 

No.3).  Sejarah Notariat  Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah 

notariat di Belanda dan Prancis, karena bersumber pada 

Corcondantie (Belanda) dan ketentuan dari Hukum Notaris 

Prancis.  Di Indonesia, orang yang pertama kali menjadi notaris 

adalah Melchior Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620 yang 
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berkedudukan di Jakarta.  Semenjak saat itu jumlah notaris mulai 

meningkat.  Waktu itu munculah instruksi pertama bagi Notaris 

yang pada intinya adanya kewajiban merahasiakan segala sesuatu 

yang dipercayakan kepadanya, dan tidak boleh menyerahkan akta 

dan salinan akta kepada orang yang tidak berkepentingan. Pada 

tahun 1822 (Stbl. No. 11) diadakan pengaturan yang lebih luas 

dan terperinci mengenai Notaris.  Instruksi ini mempertegas 

mengenai keotentikkan akta namun belum pada kekuatan 

eksekusinya.  Untuk memenuhi tuntutan eksekusi, maka 

memakai Pasal 440 ayat 2 Rechtsvordering, dimana menurut 

Pasal   ini   Gubernur   Jenderal  diberi wewenang untuk memberi  

kekuatan eksekusi pada akta otentik. 

Pada saat itu di Belanda (Netherland) berlaku Undang-

undang mengenai Notariat yaitu De Wet op het Notarisambt dari 

tahun 1842, maka pemerintah Hindia Belanda menganggap perlu 

adanya penyesuaian Undang-undang di Hindia Belanda dengan 

Undang-undang di Belanda (Netherland).  Pada tahun 1860 

ditetapkannya  “Reglement op het Notarisambt in Nederlans 

Indie” ( Stbl 1860 No.3) untuk menggantikan “ De instructie 

voor de Notarissen, residerende in Nederlands Indie” dari tahun 

1822.  Beralirnya waktu, terdapat beberapa perubahan tentang 

peraturan  ini  hingga  muncul  Undang-undang  nomor 30  tahun   

2004    tentang     Jabatan     Notaris     (Soegondo   Notodisoerjo,  

1982:13-27).  

b.   Tugas pokok Notaris   

Bab I di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.  Undang-

undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxiv

memberikan pengertian pasti mengenai tugas pokok notaris.  

Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa tugas pokok notaris 

adalah membuat akta otentik (Soegondo Notodisoerjo, 1982:8). 

Wewenang Notaris adalah Regel atau bersifat umum, sedang 

pejabat lainnya adalah pengecualian (Lumban Tobing,1983:38).  

Jadi wewenang pejabat lain untuk membuat akta hanya ada jika 

Undang-undang mengatur   secara   tegas   bahwa  ada pihak 

tertentu yang mampu membuat akta. 

c.   Kewenangan Notaris menurut Undang-undang nomor 30 Tahun  

 2004 tentang Jabatan Notaris 

 Kewenangan notaris diatur dalam Bab III Bagian Pertama 

Pasal 15 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yang berbunyi : 

 1) Notaris berwenang membuat akta otentik  mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan 
kata, 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 untuk 
(a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan  kepastian 

tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar pada 
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 akta; 
(f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;                         
 atau 
(g) Membuat akta risalah lelang. 
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 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dan 
 ayat  (2)  notaris  mempunyai   kewenangan  lain  yang  diatur 

       dalam peraturan perundang-undangan. 
 

d.  Pemberhentian Notaris menurut Undang-undang nomor 30 

 Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris 

  Notaris dalam melakukan jabatannya selain dapat diberi 

 teguran lisan dan tertulis sesuai Bab XI Pasal 85 huruf a dan b 

 Undang-undang nomor 30 Tahun  2004 tentang Jabatan 

 Notaris, juga dapat dikenai sanksi pemberhentian berupa 

 pemberhentian  sementara, pemberhentian dengan hormat 

 dan  pemberhentian   dengan tidak  hormat. Pemberhentian 

 sementara   dilakukan karena notaris dalam proses pailit, berada 

 dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, dan 

 melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan 

 jabatan, seperti yang diatur  dalam Pasal 9 ayat (1)  

 Undang-undang nomor 30 Tahun  2004 tentang Jabatan 

 Notaris.   Dalam  Pasal 9 ayat (3) Undang-undang nomor 30 

 Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris, pemberhentian ini 

 dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

 Indonesia atas usul Majelis Pengawas Pusat. 

  Notaris diberhentikan secara hormat sesuai Pasal 8 ayat (3) 

 Undang-undang nomor 30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris 

 jika meninggal dunia, umur mencapai 65 (enam puluh lima 

 tahun) tahun, atas permintan sendiri, merangkap jabatan dan 

 tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan 

 tugas jabatannya terus menerus selama 3 (tiga) tahun. 

  Pemberhentian juga dapat terjadi secara tidak hormat jika 

 notaris dinyatakan pailit dengan putusan hakim, dibawah 

 pengampuan lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang 
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 merendahkan jabatan dan pelanggaran berat, sesuai Pasal 12 

 Undang-undang nomor 30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris. 

 Sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

 Jabatan Notaris, notaris juga dapat diberhentikan secara tidak 

 hormat oleh Menteri karena dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 

 atau lebih karena melakukan tindakan pidana. 

 
 4.  Tinjauan tentang Akta Otentik 

a.   Pengertian akta otentik  

  Akta adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk tanda bukti 

(R.Soesanto, 1982:64).  Bab I mengenai Ketentuan Umum dalam 

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris dinyatakan dengan jelas bahwa   notaris    adalah   

pejabat   umum   yang   berwenang   untuk membuat akta otentik.  

Pada Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akta otentik adalah 

akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan 

tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Menurut 

Soesanto, akta otentik adalah suatu hal (akta) yang dibuat dalam 

bentuk sesuai Undang-undang oleh dan dihadapan pegawai atau 

suatu badan yang menurut Undang-undang mereka berhak untuk 

melakukan untuk itu (R. Soesanto,1982:36). Viktor M. 

Situmorang memiliki pendapat lain mengenai akta, yaitu (Victor 

M. Situmorang, 1992:26): 

1)    Perbuatan handeling/perbuatan hukum.  Hal ini dapat 

dilihat dari Pasal 108 KUH Perdata, 1069 KUH Perdata dan 

1415 KUH Perdata 

2)  Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai 

bukti  perbuatan  hukum tersebut, yaitu berupa tulisan  yang  

 ditujukan untuk pembuktian sesuatu. 
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   Suatu surat dapat juga disebut akta, syarat-syarat suatu surat 

 disebut akta adalah (Victor M. Situmorang, 1992:26-28): 

1)  Surat itu harus ditandatangani 

 Keharusan ditandatangani akta ditentukan dalam 

Pasal 1869 KUH Perdata.  Jika suatu surat tidak 

ditandatangani oleh yang membuatnya maka surat itu 

bukan akta sekalipun ditujukan untuk pembuktian.  Tujuan 

dari penandatanganan ialah memberi ciri khusus atau 

mengindividualisasi sebuah akta karena  tidak  mungkin   

ada  kesamaan  tanda tangan antara  

satu orang dengan yang lainnya. 

2)  Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu 

hak atau perikatan 

 Suatu surat harus berisikan suatu keterangan yang 

dapat menjadi bukti yang dibutuhkan.  Peristiwa hukum 

yang disebut   dalam   surat  itu  haruslah   merupakan   

peristiwa  hukum  yang  menjadi  dasar  dari  suatu hak atau  

perikatan. 

3)  Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti 

Syarat  ketiga  agar   suatu surat dapat disebut sebagai suatu  

akta adalah surat itu harus diperuntukan sebagai alat bukti. 

 b.  Bentuk akta  otentik     

  Bentuk   akta   diatur dalam Babb VII Bagian Pertama Pasal  

38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yang berbunyi : 

1)  Awal akta atau kepala akta, memuat : 
a) Judul akta; 
b) Nomor akta; 
c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; 
d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. 

2)  Badan akta  memuat : 
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a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, 
kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, 
tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang 
mereka wakili; 

b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap ; 
c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari 

pihak yang berkepentingan; dan 
d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta 

pekerjaan, jabatan,   kedudukan,  dan   tempat   tinggal  
dari  tiap  saksi pengenal.  

3)  Akhir atau penutup akta : 
a) Uraian tentang pembacaan akta ; 
b) Uraian tentang penandatangan dan tempat 

penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada; 
c)   Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari 
tiap saksi akta; 

d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi 
dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya 
perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, 

      atau penggantian. 
 

c.   Unsur akta otentik 

  Pengaturan akta otentik terdapat pada Pasal 1868 KUH 

Perdata.  Dari pengertian diatas, akta otentik memiliki beberapa 

unsur, antara lain : 

1) Akta itu harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pegawai atau 

Pejabat Umum yang ditunjuk Undang-undang; 

2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan 

Undang-undang; 

3) Pegawai   Umum  yang  ditunjuk  harus memiliki wewenang  

untuk membuat akta itu. 

 d.  Fungsi akta otentik (Salim H.S., 2003:43) : 

1)  Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah 

mengadakan perjanjian tertentu; 

2)  Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis 

dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para 

pihak; 
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3)  Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal 

tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah 

mengadakan   perjanjian  dan  bahwa  isi  perjanjian  adalah    

  sesuai  dengan kehendak para pihak. 

e.   Jenis akta otentik 

Akta   notaris  (otentik) dapat berupa :  

1)  Akta Relaas atau akta Pejabat ( Aambtelijke Akten ) 

Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris, 

dimana notaris menguraikan secara otentik suatu tindakan 

yang dilakukan  atau suatu   keadaan  yang  dilihat  atau  

disaksikan   oleh   notaris   itu   sendiri,  dalam    menjalankan  

jabatannya sebagai  notaris ( Lumban Tobing, 1983:51). 

2) Akta Partij ( Partij Akten ) 

Akta partij adalah akta yang dibuat oleh notaris atas 

dasar cerita yang disampaikan oleh para pihak yang 

menghadap para pihak penghadap notaris, agar perbuatannya 

dikonstantir   oleh  notaris dalam suatu akta otentik ( Lumban  

Tobing, 1983:51). 

 5.  Tinjauan tentang Akta Partij 

a.   Pengertian partij (pihak) 

  Yang dimaksud dengan partij atau pihak adalah mereka 

yang berkeinginan dan bisa / mungkin berkeinginan agar akta itu 

akan menjadi tanda bukti dari keterangan lisan mereka dalam 

bentuk    tulisan    mengenai   segala   tindakan   mereka   (Komar  

 Andasasmita, 1981: 48). 

b. Pengertian akta  partij  

  Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris 

mengatakan bahwa pengertian dari akta partij adalah akta yang 

dibuat akta yang dibuat oleh notaris atas dasar cerita yang 
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disampaikan oleh para pihak yang menghadap para pihak 

penghadap notaris, agar perbuatannya dikonstantir   oleh  notaris 

dalam suatu akta otentik ( Lumban Tobing, 1983:51 ). Dapat 

diartikan bahwa para pihak datang kepada notaris untuk 

menceritakan sesuatu hal kemudian dari keterangan itu notaris 

membuatkan akta sepanjang berkaitan dengan   kedudukan   

jabatan   dan   tidak   bertentangan   dengan hukum. 

 Didalam akta partij, dicantumkan secara otentik 

keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai 

pihak-pihak dalam akta itu.  Akta itu juga berisikan bahwa orang-

orang yang menghadap atau hadir telah menyatakan 

kehendaknya   tertentu    sebagaimana    tercantum    dalam   akta  

tersebut ( Lumban Tobing, 1983:51). Atau dengan kata lain, akta 

ini memuat selain dari apa yang disaksikan dan dialami oleh 

notaris  tetapi   memuat apa yang ditentukan oleh para pihak yang  

menghadap ( Soegondo Notodisoerjo, 1982:56 ). 

 c.  Unsur-unsur akta  Partij 

 Unsur-unsur  didalam akta otentik yang berupa akta Partij 

antara lain  ( Lumban Tobing, 1983:53 ) : 

1)  Tanggal dari akta itu 

 Tanggal yang dimaksud adalah tanggal 

diresmikannya akta.  Untuk menjamin kepastiannya 

maka tanggal yang dicantumkan     tidak     boleh    

berbeda    dari    tanggal diresmikannya akta ( anti 

dateren ).  

2) Tandatangan dari pihak yang ada dalam akta tersebut. 

 Hal penting yang harus terdapat didalam akta Partij 

dan tidak boleh diabaikan adalah keharusan adanya 

tanda tangan dari para pihak yang menghadap.  Jika 

tidak disertai tanda tangan maka akta itu dapat 

kehilangan keotentisitasannya, jika tidak ditandatangani 
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maka harus dijelaskan dengan spesifik di dalam akta 

tersebut alasan-alasan yang melatarbelakangi mengapa 

tidak ditandatanganinya akta tersebut ( bisa memakai 

cap jempol atau lainnya yang ditetapkan undang-

undang).  Keterangan ini berfungsi sebagai pengganti 

tanda tangan atau disebut surrogaat tanda tangan  ( 

Lumban tobing, 1983:52 ).  Manakala salah satu pihak 

penghadap tidak menandatangani akta tersebut, dapat 

diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian atau 

sesuatu hal yang hendak diotentikkan. Hal inilah yang 

membedakan antara akta pejabat dan akta partij, yang 

mana pembedaan ini penting untuk  adanya  

pembuktian sebaliknya ( tegenbewijs) terhadap  isi  akta    

itu.  

3)  Identitas dari pihak yang hadir ( Comparanten ) 

        Identitas atau keterangan yang jelas dan sebenarnya 

dari para pihak yang menghadap. 

4)  Keterangan atau cerita dari para pihak atas isi akta    

  Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah 

sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para 

penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam 

akta itu, sedang kebenaran dari keterangan itu sendiri 

hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutahn 

sendiri.  Dengan kata lain, notaris tidak harus secara 

detail   menyelidiki    kebenaran  secara  nyata  dari apa- 

 apa yang dibuat oleh para pihak.   

 6.  Tinjauan tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris 

     Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang 

mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan 
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pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris di wilayah 

kabupaten atau kota.  Majelis Pengawas terdiri atas : 

 

a.  Majelis Pengawas Daerah 

b.  Majelis Pengawas Wilayah 

c.  Majelis Pengawas Pusat   

Majelis Pengawas berjumlah sembilan orang terdiri atas unsur: 

a.   Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 

c.   Ahli / akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 

Untuk kepentingan proses peradilan baik yang dilakukan oleh 

hakim, penyidik dan penuntut umum, dengan persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah berwenang untuk melakukan pengambilan 

minuta akta dan pemanggilan terhadap notaris yang bersangkutan. 

B.    Kerangka Berpikir 

 Para pihak ( partij ) dengan berbagai latar belakang ekonomi dan 

pendidikan  yang telah bersepakat untuk membuat suatu perjanjian datang 

kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta perjanjian yang bersifat otentik.  

Notaris dalam hal ini tidak turut campur tangan dalam esensi dari 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebab inisiatif isi akta dibuat dan 

ditentukan oleh para pihak itu sendiri.  Notaris hanya menuangkan 

keinginan dan keterangan mengenai  apa yang ia dengar dari para pihak 

kedalam suatu akta yang kemudian memiliki   sifat   otentik   setelah   

persyaratan  akta  partij terpenuhi, yaitu dengan adanya kejelasan tanda 

tangan para pihak dan keterangan para pihak serta tidak bertentangan 

dengan Undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan. 

 Notaris dalam hal ini tidak secara mutlak menyelidiki dan mengerti 

kebenaran dari apa yang disampaikan para pihak, sebab peran notaris 

hanya sebagai pendengar atas cerita atau keterangan dari para pihak, dan 

tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara khusus 
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mengenai keterangan para pihak.  Oleh karena hal itu, maka terdapat 

kemungkinan terjadinya permasalahan atas akta yang dibuat kelak.  Hal ini 

dapat ditunjukan dengan bagan sebagai berikut. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

 Dalam Bab III ini merupakan inti dari penulisan hukum yang berisi hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan di beberapa Kantor Notaris di Kabupaten 

Sragen. Adapun permasalahannya berupa berupa apa sajakah tugas dan 

kewenangan notaris didalam pembuatan akta, bagaimana bentuk tanggung jawab 

profesi dari notaris atas akta partij yang dibuat menurut Undang-undang Jabatan 

Notaris, serta hambatan apa yang ada dalam pembuatan akta partij  dan solusinya.  

A. Hasil Penelitian  

 1.  Deskripsi Kabupaten Sragen 

   Kabupaten Sragen berdiri pada tanggal 27 Mei 1746 berdasar 

keputusan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987.  Menurut situs resmi 

kabupaten Sragen, sejarah berdirinya kabupaten Sragen dimulai ketika 

Pangeran Mangkubumi melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda 

dengan cara membentuk pemerintahan lokal di desa Pandak 

Karangnongko yang bertujuan untuk melakukan pemberontakan terhadap 

pemerintahan Belanda.  Pangeran Mangkunegaran merubah namanya 

menjadi Pangeran Sukowati.  Dikarenakan daerah Pandak kurang aman 

maka pada tahun 1746 pemerintahan lokal ini dipindahkan ke daerah desa 

Gebang.  Perjuangan Pangeran Sukowati yang dibantu oleh Raden Mas 

Said mencapai puncaknya pada saat Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, 

yang terkenal dengan Perjanjian Palihan Negari, yaitu kasunanan 

Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, dimana saat itu Pangeran Sukowati 

menjadi Sultan Hamengkubuwono I.  Perkembangan selanjutnya, pada 

tanggal 5 Juni 1847 oleh Sunan Paku Buwono VIII dengan persetujuan 

Residen Surakarta yaitu Baron de Geer, Pos Tundan Sragen yang dibentuk 

atas dasar Serat Angger-angger tahun 1840, tidak hanya memiliki tugas 

untuk menjaga ketertiban lalu lintas barang melainkan juga diberi 

tambahan kekuasaan untukmelakukan tugas kepolisian sehingga daerah 
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Pos Tundan Sragen disebut juga kabupaten Gunung Pulisi Sragen.  Pada 

tahun 1869 kabupaten Gunung Pulisi Sragen memiliki 4 distrik.  Pada 

jaman pemerintahan Sunan Paku Buwono X berdasar Rijkblaad nomor 23 

tahun 1918, kabupaten Gunung Pulisi berubah nama menjadi Kabupaten 

Pangreh Praja Sragen, dimana daerah ini merupakan daerah otonom yang 

melaksanakan kekuasaan hukum dan pemerintahan.  Memasuki masa 

kemerdekaan, kabupaten Pangreh Praja Sragen menjadi Pemerintah 

Daerah kabupaten Sragen (http:// sragen.go.id).    

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa 

tengah.  Kabupaten Sragen secara astronomis terletak pada  

· 7o15’ Lintang Selatan dan  7o30’ Lintang Selatan, serta  

· 110o45’ Bujur Timur dan 111o10’ Bujur Timur 

Secara geografis kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Adapun batas wilayah kabupaten Sragen adalah : 

Batas wilayah Kabupaten 

    Sebelah Utara 

    Sebelah Timur 

    Sebelah Selatan 

    Sebelah Barat 

Kabupaten Grobogan 

Kabupaten Ngawi ( Jawa Timur ) 

Kabupaten Karanganyar 

Kabupaten Boyolali 

 

( Sumber Website Kabupaten Sragen Sragen.go.id ) 

 

Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi menjadi 208 

desa dan kelurahan.  Pusat pemerintahan berada dikecamatan Sragen.  

Kecamatan yang ada di kabupaten Sragen antara lain Gemolong, 

Ngrampal, Plipuh, Sambirejo, Sambungmacan, Sragen, Sidoharjo, 

Sukodono, Sumberlawang, Tangen, Tanon, Gesi, Gondang, Jenar, 

Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Miri, dan  Mondokan. 

Kabupaten Sragen didalam sistim pemerintahannya memiliki visi dan 

misi yang jelas.  Visi jangka menengah kabupaten Sragen pada tahun 2006 
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– 2011 adalah  ”SRAGEN MENJADI KABUPATEN CERDAS”.  Visi ini 

menitik beratkan kepada terwujudnya Sragen ASRI yang dilandasi oleh 

kemandirian, kemajuan dan penegakan supremasi hukum didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas yang bertumpu kepada ilmu 

pengetahuan, teknologi, hasil pertanian, industri, pariwisata, kesehatan dan 

perdagangan/jasa.  Misi yang dimiliki oleh kabupaten Sragen adalah 

”MEWUJUDKAN RAKYAT YANG UNGGUL, PRODUKTIF, DAN 

SEJAHTERA”    

Kabupaten Sragen merupakan Kabupaten yang sedang berkembang 

dengan keanekaragaman budaya dan merupakan kabupaten yang stabil dan 

terkendali.  Jumlah penduduk kurang lebih dari 865.417 jiwa dengan rata-

rata kepadatan penduduk 919 per km2 serta memiliki tingkat pendidikan 

dan keterampilan yang beragam.  Dikarenakan Visi dan Misi yang 

digalakkan oleh pemerintah terkait dengan perdagangan dan jasa serta 

industri menyebabkan kabupaten Sragen pada tahun 2005  menunjukan 

perkembangan pesat dibidang ekonomi dan perindustrian 

(http://sragen.go.id). Perkembangan ini  ditunjukan dengan adanya 

pembebasan lahan yang dikhususkan untuk kegiatan industri di beberapa 

daerah serta terdapat lebih dari 29 (dua puluh sembilan) lembaga 

perbankan dan lebih dari 20 (dua puluh) lembaga keuangan non perbankan 

(www. regionalinvestment.com).  Munculnya lembaga keuangan di 

kabupaten Sragen juga diikuti oleh semakin banyaknya pendirian koperasi 

dan persekutuan komanditer serta didirikannya badan hukum dalam 

bentuk Perseroan Terbatas. Implikasi dari adanya lembaga perbankan 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan perjanjian kredit dengan 

lembaga keuangan tersebut, serta adanya kemungkinan perikatan-perikatan 

yang  timbul dalam masyarakat untuk menunjang proses ekonomi berupa 

perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, pendirian badan hukum dan 

berbagai perjanjian lainnya sesuai Undang-undang. Kebutuhan masyarakat 

dan para pengusaha akan kepastian hukum semakin diperlukan, dengan 
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kata lain notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk 

membuat akta otentik memiliki tugas yang harus dikerjakan untuk 

melindungi pihak-pihak yang berkepentingan atas kemungkinan perjanjian 

yang akan dibuat.  

 2. Deskripsi Formasi Notaris  dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) di 

 Kabupaten Sragen 

Notaris pertama yang ada di kabupaten Sragen ada pada tahun 1980 

yaitu Siti Martinah Syafaruddin,S.H.  Notaris kedua ada pada tahun 1989, 

sampai tahun 2007 Jumlah notaris yang ada di kabupaten Sragen  terdapat 

23 orang. Sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam Undang-undang 

Jabatan Notaris, untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris 

maka dibentuklah Majelis Pengawas Daerah.  Kabupaten Sragen memiliki 

9 Majelis Pengawas Daerah Notaris yang terdiri dari : 

-  3 orang dari unsur pemerintahan;  

-  3 orang dari unsur akademisi; 

-  3 orang dari organisasi notaris. 

Dari formasi notaris yang ada, notaris dihadapkan pada tanggung 

jawab  yang  besar  di pundak  mereka  dalam  akta  yang  dibuat   oleh 

para notaris atas permintaan para pihak.  Kebutuhan masyarakat akan 

kepastian hukum begitu besar terbukti dengan banyaknya para pihak yang 

menghadap kepada notaris untuk meminta jaminan kepastian hukum 

dengan cara pembuatan akta otentik atas perjanjian yang mereka buat. 

Berdasar wawancara yang dilakukan kepada 10 notaris di Kabupaten 

Sragen, dari kedua jenis akta otentik yang dibuat notaris yang berupa akta 

pejabat ( akta relaas ) dan akta para pihak ( akta partij ), akta para pihak 

merupakan jenis akta yang paling banyak dibuat oleh notaris di Kabupaten 

Sragen dibanding dengan akta pejabat ( wawancara dilakukan pada tanggal 

17-19 Maret 2008 di beberapa kantor notaris antara lain Anita Rumani, 

Arida Syah Hariyani, Djoko Slamet Waharto, Dwi Wahyuni, Harijasti 

Kaslam, Lies Setyorini, Roostanty, Siti Martinah Syafaruddin, Sukiyanto, 
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Sunastitiningsih ). Hal ini disebabkan karena banyaknya orang yang 

membuat perjanjian sebelum menghadap ke notaris, dan tujuan mereka 

datang ke notaris adalah untuk mendapatkan kepastian hukun dari 

perjanjian yang mereka buat atau yang sedang mereka rencanakan dalam 

bentuk akta otentik.  Berdasar wawancara yang telah dilakukan terhadap 

10 notaris di Kabupaten Sragen, akta partij yang sering dibuat antara lain : 

- Akta perjanjian kredit 

- Akta sewa-menyewa 

- Akta perikatan jual beli 

- Akta pengakuan hutang 

- Akta perjanjian kerja sama 

- Akta pendirian badan hukum 

- Akta pembaharuan hutang 

- Akta waris 

- Akta Perjanjian fiducia 

 Peran notaris semakin besar seiring dengan berkembangnya lembaga 

perbankan di kabupaten Sragen antara lain bank pemerintah, bank swasta 

dan bank daerah serta munculnya usaha koperasi.  Peran notaris dalam 

sistim pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan dan koperasi 

kepada masyarakat adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para 

pihak yang mengadakan perjanjian kredit.  Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan pada Kantor Notaris Sukiyanto,S.H. dalam hal ini selaku 

Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Sragen pada tanggal 18 

Maret 2008 pukul 10.00 dan Siti Martinah Syafaruddin selaku Ketua 

Ikatan Notaris Indonesia wilayah Kabupaten Sragen pada tanggal 19 Maret 

2008 pukul 09.00,  notaris yang telah memiliki rekanan Bank dapat 

membuat lebih dari 50 akta partij berupa akta perjanjian kredit dalam 

waktu 1 bulan dari 1 Bank Nasional cabang tertentu, belum termasuk akta 
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dari koperasi, Bank Daerah serta para pihak yang berasal dari masyarakat 

umum. Berkembangnya sektor usaha kecil dan menengah menuntut 

notaris untuk mampu melayani kebutuhan mereka secara profesional atas 

kepastian hukum terhadap perjanjian yang mereka buat dihadapan notaris .  

(Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kantor Notaris 

Sukiyanto,S.H. dalam hal ini selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris di 

Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Maret 2008 pukul 10.00 dan Siti 

Martinah Syafaruddin selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah 

Kabupaten Sragen pada tanggal 19 Maret 2008 pukul 09.00).   

 Organisasi Notaris  dalam Bab X Pasal 82 Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris 

berhimpun dalam satu wadah organisasi.  Semua notaris di Kabupaten 

Sragen berada dalam satu wadah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris 

Indonesia.  Ikatan Notaris Indonesia merupakan wadah tunggal 

yangberbentuk badan hukum yang dasar hukum pendirinnya berdasar atas 

Surat Keputusan  (SK) Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

C2-1022.HT.01.06.TH 95 tanggal 23 Januari 1995 yang telah diumumkan 

dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 28 tanggal 7 April 1995.  

Ikatan Notaris Indonesia membentuk Ikatan Notaris Indonesia daerah, 

termasuk di dalamnya Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sragen.  Saat 

ini Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sragen diketuai oleh Siti Martinah 

Syafaruddin, S.H.  

B.  Pembahasan 

1. Tindakan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan  tugas dan 

 kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik menurut 

 Undang-undang  Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  

  Notaris merupakan pejabat umum yang diberi mandat atau tugas 

kepercayaan untuk membuat suatu akta otentik yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memerlukannya 

(wawancara dilakukan kepada Notaris Djoko Slamet Waharto pada 
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tanggal 18 Maret 2008 pukul 11.00). Menurut wawancara yang 

dilakukan dengan 10 notaris pada tanggal 17 – 19 Maret 2008, 

termasuk diantaranya anggota Majelis Pengawas Daerah dan Ketua 

Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sragen, terkhusus dalam bidang 

kewenangan notaris, notaris diberi kewenangan khusus dalam 

pembuatan akta menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris berupa : 

  a. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat 

akta otentik dalam suatu wilayah hukum yang telah 

ditentukan mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan  atau  

dikecualikan  kepada  pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga berwenang 

untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta.  Tanggal 

yang dimaksud adalah tanggal diresmikannya akta. 

Wewenang lainnya yang diberikan kepada notaris adalah 

kewenangan untuk menyimpan akta, memberi salinan dan 

kutipan akta dan memberikan grosse akta yaitu salah satu 

salinan akta untuk pengakuan hutang dengan memiliki kapala 

akta bertuliskan ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki 

kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim.  Notaris hanya 

dapat memberikan, memperlihatkan  isi akta, grosse akta, 

salinan akta kepada pihak yang berkepentingan secara 

langsung terhadap akta tersebut kecuali Undang-undang 

menentukan lain.  
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         b.   Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan g Undang-

 undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

 Notaris berwenang pula untuk: 

1) Melakukan legalisasi akta, yaitu mengesahkan tanda 

tangan dan menetapkan  kepastian tanggal surat dibawah 

tangan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan 

dengan mendaftar pada buku khusus yang sudah 

disediakan oleh notaris; 

2)  Melakukan waarmerken, yaitu membukukan surat-surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.  

Waarmerken berbeda dengan legalisasi sebab 

waarmerken hanya mendaftarkan akta dibawah tangan 

saja untuk dicatat didalam buku waarmerken, sedangkan 

legalisasi merupakan wewenang untuk mengesahkan 

tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

dibawah tangan.  Dalam waarmerken notaris tidak 

bertanggung jawab atas apa yang diperjanjikan dan kapan 

hal itu dibuat oleh para pihak melalui perjanjian di bawah 

tangan yang mereka buat.  Notaris dalam hal ini hanya 

sekedar membukukan saja dalam buku waarmerking.  

3)  Membuat kopi dari surat-surat di bawah tangan atau copy 

colatione berupa  salinan yang  memuat uraian  

sebagaimana  ditulis    dan    digambarkan    dalam    surat    

yang  bersangkutan.  Perjanjian atau akta yang dibuat di 

bawah tangan oleh para pihak yang menghadap disalin 

oleh notaris dengan cara membuat terlebih dahulu copy 

colationenya;                            

   4)   Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi  dengan surat 

aslinya, hal ini dilakukan bertujuan untuk syarat 

administrasi untuk pemenuhan data bagi notaris dan 
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untuk pertanggungjawaban kelak jika terjadi 

permasalahan antara pihak-pihak dalam akta tersebut; 

5)  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta.  Notaris tidak boleh menolak permintaan 

klien dalam pembuatan akta otentik kecuali permintaan 

dari klien atau para pihak yang menghadap tersebut 

bertentangan dengan Perundang-undangan, kepentingan 

umum dan kesusilaan. Dalam praktiknya, notaris sering 

diperhadapkan kepada permintaan klien yang 

bertentangan dengan hukum, notaris dalam hal ini tidak 

serta merta menolak tanpa alasan, tetapi notaris wajib 

memberikan penyuluhan bagaimana langkah yang terbaik 

yang harus ditempuh para pihak berkenaan dengan akta 

yang dimintakan kepada notaris.  Penyuluhan hukum 

yang dilakukan oleh para notaris juga wajib diberikan 

kepada klien dan masyarakat yang membutuhkan nasihat 

hukum berkaitan dengan akta yang akan dibuat, sebab 

tidak semua masyarakat fasih dan paham  mengenai 

hukum yang berkenaan dengan perjanjian yang akan 

diontentikan melalui notaris melalui pembuatan akta 

otentik; 

6)   Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.  

Sebelum Undang-undang Jabatan Notaris dibentuk, 

kewenangan dalam pembuatan akta yang berkaitan 

dengan pertanahan diberikan bukan kepada notaris 

melainkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris maka 

notaris memiliki kewenangan baru yaitu mampu 

membuat akta pertanahan tanpa harus memiliki 

kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Kewenangan notaris dalam membuat akta pertanahan 
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dalam pelaksanannya di kabupaten Sragen,  belum dapat 

berjalan baik dikarenakan adanya perbedaan pandangan 

oleh pihak Badan Pertanahan Nasional mengenai 

Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.   Pihak Badan 

Pertanahan Nasional masih mengakui eksistensi dari 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

7) Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang.  

 Kewenangan untuk  membuat akta risalah lelang 

 merupakan kewenangan baru yang dimiliki oleh  notaris.  

 Sebelum Undang-undang  Jabatan Notaris terbentuk, 

 notaris tidak  memiliki kewenangan dalam pembuatan

 akta risalah  lelang, yang memiliki adalah pejabat lelang.  

 Melalui   Undang-undang   ini    notaris    berhak    dalam   

 pembuatan akta risalah lelang.   

c.   Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas notaris 

mempunyai  kewenangan  lain   yang   diatur dalam peraturan 

perundang-undangan berdasar Pasal 15 ayat (3) Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

 2. Tanggung jawab profesi notaris dalam pembuatan akta partij 

 menurut Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

 Notaris 

  Notaris berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para klien 

yang datang untuk meminta jasa dalam pembuatan akta otentik atas 

perjanjian para pihak, namun usaha tersebut tidak dapat lepas dari 

ancaman atau resiko tertentu yang menyebabkan  adanya permasalahan 

dikemudian hari berkaitan dengan akta partij yang dibuat.  Notaris 

bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan akta yang dibuat 

oleh notaris tersebut.  Pertanggungjawaban profesi notaris meliputi  : 

a. Tanggung jawab terhadap diri sendiri 
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  Sebelum menjalankan jabatannya, notaris diwajibkan sesuai 

Pasal 4 Bagian Pertama Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, untuk mengucapkan sumpah atau janji 

menurut keyakinan agamanya dihadapan menteri atau pejabat 

yang ditunjuk. Sumpah atau janji ini merupakan gambaran 

ketetapan hati dari dalam diri notaris untuk melaksanakan tugas 

yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat umum yang 

berwenang dalam pembuatan akta otentik (wawancara dengan 

notaris Lies Setyorini pada tanggal 18 Maret pukul 14.15).  

Ketika para pihak menghadap dengan memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi atas akta yang akan dibuat, notaris tidak boleh 

memiliki sikap untuk mengutamakan klien atau para penghadap.  

Sikap notaris ketika  melakukan tugasnya tidak berorientasi 

kepada besarnya uang yang akan didapat berdasar nilai ekonomis 

akta melainkan berdasar sikap profesional yaitu secara 

bertanggung jawab memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

kepada para pihak yang menghadap kepadanya berapapun nilai 

ekonomis akta yang akan dibuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, yaitu notaris berkewajiban untuk dapat 

memberikan pelayanan secara proporsional.   

  Notaris dituntut untuk memiliki idealisme yang tinggi 

berdasar tuntutan profesinya, tidak menurunkan standar atas 

setiap ketetapan yang telah dibuat menurut Perundang-undangan 

atau peraturan bersama yang telah dibuat oleh para notaris dalam 

satu formasi jabatan di wilayah masing-masing dan memiliki 

keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya 

atas tindakan yang dilakukan berkenaan mengenai akta yang 

dibuat (wawancara dengan notaris Djoko Slamet Waharto pada 

tanggal 18 Maret pukul 11.00).  Notaris bertanggung jawab juga 
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untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti 

upgrading dan refreshing course yang dilakukan oleh Organisasi 

Notariat yang ada untuk  pemahaman akan hukum yang 

berkembang terkait dengan tugas dan jabatan yang dimiliki oleh 

notaris (wawancara dengan notaris Harijasti Kaslam pada tanggal 

17 Maret pukul 10.00).  

b. Tanggung jawab terhadap klien 

  Sebagai Pejabat yang diberi tugas dan kewenangan untuk 

membuat akta partij  dalam menjalankan profesinya  notaris 

diperhadapkan dengan karakter orang yang berbeda-beda sebab 

pihak yang memerlukan jasa pelayanan dalam pembuatan akta 

otentik tidak hanya oleh satu atau dua orang saja, sehingga 

notaris dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin 

dan   harus memiliki sikap  tanggung jawab atas klien atau para 

pihak yang menghadap atas pembuatan akta partij (wawancara 

dengan notaris Roostanty pada tanggal 18 Maret pukul 12.30). 

Notaris  menjalankan profesi dan jabatannya dengan  jujur dan 

tidak berpihak kepada salah satu pihak yang menghadap dalam 

pembuatan akta partij sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris 

menempatkan diri sebagai pihak yang berada ditengah-tengah, 

dan tidak ikut campur atas keinginan salah satu pihak sehingga 

notaris dalam hal ini merupakan pihak yang mandiri dan tidak 

dipengaruhi oleh pihak lain.   

  Menurut  Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan kode etik 

notaris, notaris tidak boleh menolak permintaan klien untuk 

dibuatkan akta otentik sepanjang permintaan tersebut tidak 

bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum dan 

kesusilaan.  Notaris dituntut untuk mampu menentukan apakah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvi 

suatu perjanjian yang dibuat tersebut merupakan perjanjian yang 

dilarang oleh peraturan yang berlaku karena Undang-undang 

Jabatan Notaris tidak secara tegas memberikan penjelasan dan 

contoh suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-

undang, ketertiban umum dan kesusilaan (wawancara dengan 

Majelis Pengawas Daerah Sragen Sukiyanto pada tanggal 18 

Maret 2008 pada pukul 10.00). Jika suatu perjanjian dinilai oleh 

notaris merupakan perjanjian yang bertentangan dengan Undang-

undang maka notaris berhak untuk menolak permintaan para 

pihak dengan kewajiban untuk memberikan alasan dan 

penjelasan mengapa perjanjian yang dimintakan oleh para pihak 

tidak diotentikan dalam bentuk akta, sesuai Pasal 16 ayat (1) 

huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris.  Notaris dalam pembuatan akta partij tidak hanya 

mengesahkan suatu akta atas pertimbangan kepercayaan atas para 

pihak yang menghadap semata, tetapi juga mempertimbangkan 

bagaimana substansi perjanjian dalam akta yang akan dibuat 

sehingga pembuatan akta tersebut tidak menyalahi Undang-

undang dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.    

  Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap klien dalam 

pembuatan akta partij tidak diijinkan untuk mengutamakan 

pelayanan kepada pihak tertentu, tetapi melakukan pelayan 

berdasar sikap profesionalisme. Para pihak yang menghadap 

sesuai Pasal 37 Bab VI Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diijinkan oleh Undang-

undang untuk tidak melakukan pembayaran atas pelayanan yang 

dilakukan oleh notaris.  Hal ini berlaku  jika pihak yang 

menghadap merupakan pihak yang tidak mampu dan dapat 

dibuktikan dengan memberikan surat keterangan tidak mampu 

atau dengan kata lain notaris memberikan jasa pelayanan atas 
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pembuatan akta otentik dan atau konsultasi hukum secara cuma-

cuma. Kerahasiaan akta juga harus dijaga oleh notaris sesuai 

Sumpah Jabatan yang diucapkan, hal ini diatur dalam Pasal 4 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

sesuai  keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam 

pembuatan akta partij wajib untuk dijaga kerahasiaannya 

terhadap pihak lain yang tidak berkepentingan langsung terhadap 

akta tersebut (wawancara dilakukan dengan Notaris 

Sunastitiningsih pada tanggal 18 Maret 2008 pukul 08.10 ).   

  Hal yang paling penting dalam tanggung jawab atas akta 

yang dibuat terkait dengan pembuatan akta partij  adalah 

pembacaan akta yang sudah jadi kepada para pihak sebelum 

ditandatanganinya suatu akta partij  atau akta para pihak sesuai 

Pasal 16 ayat (7) Undang-undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris.  Notaris membacakan akta yang memuat 

keinginan para pihak kepada para pihak yang berkepentingan 

atau yang akan menandatangani akta tersebut kemudian akta 

yang sudah dibacakan tersebut ditandatangani oleh penghadap, 

saksi dan notaris sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-undang  

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  Jika ada yang 

tidak dapat melakukan tanda tangan maka bisa dengan  cara lain 

yaitu dengan melakukan cap jari.  Dalam hal ini notaris 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang 

menandatangani merupakan orang yang tercantum di dalam akta 

otentik tersebut dan menjamin kepastian tanggal dibuatnya akta 

otentik tersebut ( wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah 

Kabupaten Sragen Sukiyanto pada tanggal 18 Maret pukul 

10.00).   

c.  Tanggung jawab atas adanya permasalahan dikemudian hari atas 

 akta yang dibuat 
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  Berdasarkan wawancara dengan notaris Sukiyanto selaku 

Majelis Pengawas Daerah dan Siti Martnah Syafaruddin selaku 

ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Kabupaten Sragen pada 

tanggal 18 dan 19 Maret 2008, dalam melaksanakan profesinya 

dalam kedudukan sebagai pejabat yang memiliki tugas dan 

wewenang dalam pembuatan akta otentik, notaris sedapat 

mungkin melakukan tugas jabatannya secara profesional, 

bertindak hati-hati dan memperhitungkan setiap tindakan yang 

diambil yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik.  Namun 

sikap kehati-hatian dan waspada yang dilakukan tidak menjamin 

seorang notaris untuk selalu sempurna dalam menjalankan 

profesinya.  Ancaman adanya permasalahan dikemudian hari atas 

akta partij yang dibuat oleh notaris begitu besar.  Tidak hanya 

itu, notaris yang tidak melakukan profesinya dengan baik 

memiliki kemungkinan besar untuk mendapat permasalahan 

dikemudian hari, tidak hanya atas akta tetapi juga atas sikap dan 

perilaku sehari-hari berkaitan dengan profesinya sebagai notaris.  

Tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris baik mengenai 

pembuatan akta maupun tingkah laku notaris dapat dikenai 

sanksi sesuai pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris berupa : 

1) Teguran lisan; 

2) Teguran tertulis; 

3) Pemberhentian sementara; 

4) Pemberhentian dengan hormat; 

5) Pemberhentian dengan tidak hormat.  

Sanksi yang pernah dikeluarkan di kabupaten Sragen hanya 

sampai kepada teguran lisan atas perilaku notaris yang 

melakukan pelanggaran.  

 Akta para pihak atau akta partij memiliki perbedaan dengan 

akta relaas dalam hal pertanggungan jawab yang diberikan jika 
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terjadi permasalahan dikemudian hari atas akta yang dibuat 

(berdasar wawancara yang dilakukan dengan notaris Arida Syah 

Hariyani pada tanggal 19 maret 2008 pukul 11.30).  Dikarenakan 

ide awal pembuatan perjanjian berasal dari para pihak dan notaris 

tidak turut campur tangan dalam  substansi perjanjian yang 

dibuat maka ketika terjadi kasus antara para pihak, notaris tidak 

ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul karena 

notaris hanya sebagai  pihak yang  menuangkan dan menyatakan 

keinginan para pihak atau  perjanjian yang dibuat dan diingini 

oleh para pihak dalam suatu akta otentik. Notaris hanya dapat 

sebatas menjadi saksi atas akta yang dia buat, kecuali notaris 

melakukan kesalahan pencantuman substansi atau formalitas akta 

yang bisa mengakibatkan akta itu hanya memiliki  kekuatan di 

bawah tangan.  Hal ini bisa menjadi dasar kepada para pihak 

yang  merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap 

notaris.   Kesalahan   yang  dilakukan  oleh notaris mengenai 

pencantuman perjanjian (materinya) atas   perjanjian yang dibuat 

para pihak sehingga mengakibatkan  adanya  perbedaan yang 

sangat tegas  antara apa yang termuat di dalam akta otentik 

dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak sebelum akta 

otentik tersebut jadi,maka akta itu adalah tetap otentik dan notaris 

dapat dituntut secara perdata oleh para pihak yang merasa  

dirugikan atas dikeluarkannya akta otentik   tersebut.   Jika  dapat  

dibuktikan  bahwa notaris tersebut  melakukan kerja sama atau 

tindakan melawan hukum dengan salah satu pihak  untuk  

melakukan  tindakan yang  bertentangan  dengan  hukum atau 

notaris terbukti mengotentikan suatu perjanjian yang jelas-jelas 

melawan hukum maka notaris dapat dikenai sanksi berupa 

teguran bahkan sampai kepada  pemecatan atau pemberhentian 

dengan tidak hormat sesuai Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.   Notaris hanya bertanggung 
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jawab  sebatas kekuatan pembuktian formil dari suatu pembuatan 

akta dan bukan materiil atas isi dari perjanjian  tersebut.  

Sehingga dalam pembuatan akta, notaris tidak perlu bersusah 

payah untuk mencari kebenaran materiilnya. Dalam hal 

pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan atas  notaris yang 

menjadi saksi di Pengadilan, maka Pengadilan harus 

memberitahu Dewan Pengawas Daerah Notaris. Secara etika 

pihak Pengadilan tidak diijinkan secara langsung melakukan 

pemanggilan terhadap notaris tanpa melalui Majelis  Pengawas 

Daerah Notaris hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) huruf b 

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(wawancara dilakukan dengan Sukiyanto selaku Majelis 

Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sragen pada tanggal 18 

Maret 2008 pukul 10.00) 

  Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sukiyanto, 

selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris, selama ini banyak 

kasus yang terjadi berkaitan dengan akta partij yang 

mengakibatkan dipanggilnya notaris oleh pihak Pengadilan.  

Pada tahun 2007 sampai awal tahun 2008 terdapat 7 notaris yang 

dipanggil pengadilan dan kejaksaan, dan salah satu diantaranya 

menjadi tergugat.  

 3.  Permasalahan yang timbul dalam pembuatan akta Partij dan 

 solusinya 

  Notaris merupakan pejabat umum yang diberi mandat untuk 

membuat suatu akta otentik.  Dalam menjalankan profesinya dalam 

pelayanan hukum kepada masyarakat, notaris di kabupaten Sragen 

sering menemui masalah dan kendala  yang dapat berakibat 

dirugikannya pihak-pihak tertentu  bahkan notaris itu sendiri.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap notaris di 

Kabupaten Sragen, terdapat permasalahan atau hambatan yang dialami 
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oleh para notaris dalam pembuatan akta partij. Hambatan ini 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : 

 a.  Permasalahan dari pihak notaris  

 1)  Adanya ketidaktelitian dari pihak notaris 

   Tidak semua notaris di Sragen memiliki jumlah 

klien yang sama, semakin banyak klien terutama para pihak 

yang menghadap untuk meminta notaris menuliskan 

keinginan mereka dalam suatu akta otentik mengakibatkan 

semakin besar pula resiko kesalahan yang dibuat oleh 

notaris didalam mencantumkan keterangan para pihak 

didalam akta. Ketidaktelitian ini juga disebabkan ketika 

notaris kurang memiliki sikap profesionalisme dalam 

menghadapi klien yang datang kepadanya dimana klien ini 

merupakan teman yang dia kenal akrab (berdasarkan 

wawancara dengan notaris Sukiyanto selaku Majelis 

Pengawas Daerah dan Siti Martnah Syafaruddin selaku 

ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Kabupaten Sragen 

pada tanggal 18 dan 19 Maret 2008).  Sikap terlalu 

mempercayai dan tidak berhati-hati membuat notaris 

mengalami   keadaan   yang    merugikan  notaris itu sendiri  

akibat dari ketidaktelitian didalam pembuatan akta.  

Ketidaktelitian sering terjadi dalam pembuatan akta otentik 

itu sendiri.  Hilangnya beberapa kata atau kekhilafan 

didalam mencantumkan keterangan dalam akta menjadi hal 

yang sering terjadi sehingga dalam akta otentik banyak 

terdapat renvoi  atau perubahan, penambahan, penggantian 

atau pencoretan dalam akta (wawancara dengan notaris 

Harijasti Kaslam pada tanggal 17 Maret 2008 pukul 13.00).  

Jika kesalahan terjadi atas substansi perjanjian dan  renvoi  

tidak dilakukan serta berakibat  menimbulkan kerancuan 
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atau multi tafsir atas akta, maka para pihak yang 

bersangkutan dapat menuntut notaris atas akta yang dibuat.       

  2) Kurangnya penguasaan pengetahuan hukum kenotariatan 

 dengan baik dan kurangnya pengalaman 

   Berdasar wawancara dengan Siti Martinah 

Syafaruddin, selaku ketua Ikatan Notaris Indonesia 

Kabupaten Sragen, notaris di dalam melayani permintaan 

klien terkhusus dalam pembuatan akta seringkali hanya 

mendasarkan pembuatan akta menurut contoh yang  ada 

(text book) semata, tanpa adanya sikap untuk 

mengembangkan pendalaman akan teori dasar dari 

pendidikan kenotariatan.  Hal ini mengakibatkan beberapa 

notaris di kabupaten Sragen mengalami kesulitan ketika 

harus memberi bantuan hukum baik berupa pembuatan akta 

dan atau konsultasi kepada klien dengan tepat dan efektif 

mengenai kasus dan atau   perjanjian   yang   dipaparkan   

oleh   para pihak yang  menghadap sebab notaris yang 

bersangkutan kurang mampu untuk mengaplikasikan 

pemahamannya dikaitkan dengan logika praktis didalam 

menjalankan profesinya.    

   Adanya kewajiban magang calon notaris selama 1 

tahun  pada kenyataannya   kurang   memberikan    

pengalaman praktik yang memadai bagi para notaris.  

Notaris yang baru menjalankan jabatannya seringkali kaku 

dan tidak cermat sehingga tidak bisa memberikan 

pelayanan dengan profesional.  Permasalahan yang 

berkaitan dengan akta partij sering terjadi pada notaris yang 

baru menjabat.  Pemahaman teori saja dirasa tidak cukup 

dan perlu adanya pengalaman kerja yang lebih lama, 

sehingga ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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baik dalam pembuatan akta otentik atau konsultasi hukum , 

para notaris dapat memberikan penjelasan dan pelayanan 

yang terbaik.  Pada kenyataan di lapangan, notaris sering 

mengalami masalah ketika notaris yang bersangkutan 

menemui kasus atas pembuatan akta partij yang belum 

pernah ia praktikan sebelumnya (wawancara dengan 

Sukiyanto selaku anggota Majelis Pengawas Daerah 

Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Maret 2008 pukul 

10.00) 

  3)  Lemahnya kemampuan berbahasa asing 

   Beberapa pihak yang menghadap yang berasal dari 

daerah ibukota  dan beberapa perjanjian kredit perbankan 

pernah meminta notaris untuk membuatkan akta dalam 

bahasa asing ( Inggris ).  Lemahnya kemampuan notaris 

didalam berbahasa Inggris membuat notaris kesulitan dalam 

memenuhi permintaan para pihak  tersebut, sekalipun pada 

Undang-undang Jabatan Notaris ditekankan bahwa akta 

yang dibuat  ditulis didalam bahasa Indonesia, tetapi tidak 

menutup kemungkinan untuk dibuat dalam bahasa asing 

jika  para  pihak  menghendaki  dan  notaris   mampu   

memenuhi  permintaan guna memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi para pihak ( wawancara dengan notaris 

Sunastitiningsih tanggal 18 Maret pukul 08.10).  

  b.  Permasalahan dari pihak klien ( penghadap ) 

  1)  Ada unsur penipuan 

   Para pihak yang datang kepada notaris merupakan 

masyarakat majemuk yang memiliki kepribadian yang 

berbeda satu dengan yang lainnnya.  Tidak semua pihak 

yang datang kepada notaris memiliki niat yang baik.  

Supaya keinginan dari pihak-pihak tertentu tercapai 
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beberapa diantaranya melakukan tindakan penipuan yang 

dilakukan terhadap notaris.  Penipuan yang dilakukan 

seringkali berupa pemalsuan identitas atau Kartu Tanda 

Penduduk.  Salah satu  pihak seringkali memakai identitas 

palsu, terutama dalam perjanjian jual beli dan perjanjian 

kredit.  Dalam hal penjualan atau penjaminan kredit yang 

objeknya berupa harta bersama antara suami dan istri 

terhadap pihak lain ( perbankan ) beberapa pihak 

diantaranya melakukan penipuan dengan cara merubah 

status perkawinan sehingga terkesan belum menikah atau 

memakai akta kematian palsu sehingga dengan mudah 

dapat menjual harta bersama tersebut tanpa meminta 

persetujuan suami atau istri. Penipuan juga pernah terjadi 

dengan cara para pihak yang menandatangani akta 

perjanjian bukanlah pihak yang tercantum didalam akta 

perjanjian tersebut.  Hal ini mengakibatkan beberapa 

notaris menjadi saksi di Pengadilan ketika terjadi kasus 

antara para pihak yang menghadap   berkaitan dengan akta 

yang dibuat oleh notaris tersebut (wawancara dengan 

Sukiyanto selaku anggota Majelis Pengawas Daerah 

Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Maret 2008 pukul 

10.00).  

         2)  Pihak   yang   datang   untuk   mengadakan   perjanjian    

 tidak datang bersamaan 

   Ketika akan dilaksanakannya penandatanganan akta 

partij oleh para pihak yang menghadap, para pihak yang 

tercantum didalam perjanjian itu wajib untuk datang secara 

bersamaan didalam penandatanganan akta itu.  Ketika para 

pihak tidak datang secara bersamaan, maka akta itu belum 

dapat ditandatangani dan belum mempunyai kekuatan atau 

sifat   otentik.  Jika   demikian maka waktu yang diperlukan  
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  untuk pembuatan akta otentik menjadi semakin lama. 

Didalam perjanjian kredit antara lembaga keuangan dan 

debitur yaitu masyarakat yang membutuhkan dana, terdapat 

satu klausul khusus, yaitu diharuskan bagi debitur yang 

hendak melakukan kredit diwajibkan menyertakan tanda 

tangan suami atau istri jika debitur itu telah menikah.  Hal 

ini merupakan salah satu antisipasi dari pihak bank supaya 

jika terjadi sesuatu pada pihak debitur  dalam hal ini 

kematian maka pihak bank masih dapat menuntut 

pertanggungjawaban untuk dipenuhinya prestasi kepada 

pihak suami atau istri debitur.  Disatu sisi hal ini berguna 

juga untuk menjaga kepemilikan harta bersama antara 

suami dan istri tersebut.  Dalam praktiknya seringkali 

suami istri tersebut tidak datang bersamaan, sehingga 

menyulitkan notaris untuk mensahkan perjanjian sebelum 

suami istri tersebut datang secara bersamaan (wawancara 

dengan Sukiyanto selaku anggota Majelis Pengawas Daerah 

Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Maret 2008 pukul 

10.00). 

  3)  Adanya perbedaan keinginan antara notaris dan klien 

   Para pihak yang menghadap memiliki keinginan 

yang bermacam-macam berkaitan dengan perjanjian yang 

mereka buat.  Beberapa perjanjian yang hendak dibuat oleh 

para pihak untuk dituangkan  dalam akta otentik merupakan 

perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan 

dengan kesusilaan dan atau mengganggu kepentingan 

umum.  Para pihak ingin dan memaksa supaya keinginan 

mereka dilegalkan dan mendapat kepastian hukum berupa 

akta notaris sedangkan notaris memiliki pandangan yang 

berbeda    yaitu    untuk   tidak    membuatkan    akta    yang  
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  diinginkan para pihak. Sikap untuk mempertahankan 

kehendak masing-masing pihak menimbulkan perdebatan 

antara notaris dan klien yang pada akhirnya pihak 

penghadap atau klien tidak lagi mau datang ke kantor 

notaris ini (wawancara dengan notaris Djoko Slamet 

Waharto pada tanggal 18 Maret pukul 11.00).   

   Berdasar wawancara yang dilakukan kepada beberapa notaris yang 

menjadi sumber wawancara, notaris di kabupaten Sragen dalam 

menghadapi permintaan klien di dalam pembuatan akta partij  perlu 

memberikan perhatian lebih untuk memfokuskan  pemeriksaan syarat  

formil yaitu secara teliti memperhatikan apa yang disampaikan para 

pihak baik berupa keterangan mengenai perjanjian yang hendak 

dituangkan dalam suatu akta otentik ataupun keterangan mengenai 

identitas dari pihak tersebut termasuk didalamnya menjamin kepastian 

tanda tangan dari para pihak serta memastikan tanggal dan tempat 

dibuatnya akta.  Sehingga apa yang disampaikan para pihak dapat 

dengan tepat dituangkan ke dalam akta otentik yang akan dibuat.  

Notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam 

menjalankan profesinya  dengan cara memperluas dan memperdalam 

wawasan dan pengetahuan yang   berkaitan   dengan    profesi    notaris 

tersebut termasuk di dalamnya penguasaan minimal satu bahasa 

internasional yaitu bahasa Inggris.  Sikap kehati-hatian dan waspada 

tetap perlu dilakukan oleh notaris kepada para pihak yang menghadap 

sekalipun para penghadap atau klien tersebut merupakan teman dekat 

atau klien yang sering meminta jasa pelayanan notaris tersebut.  Sikap 

tegas perlu ditunjukan kepada para pihak yang menghadap supaya para 

pihak memenuhi semua persyaratan untuk dapat dibuatkannya akta 

otentik.  

  Perjanjian dari para pihak yang disampaikan kepada notaris perlu 

diteliti ulang oleh notaris untuk memastikan apakah perjanjian tersebut 
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melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan  kesusilaan.  Jika 

ditemukan bahwa perjanjian tersebut melawan hukum sebelum 

ditandatanganinya akta, maka notaris dapat memanggil para pihak 

untuk diberi pengarahan supaya beberapa klausula dalam perjanjian 

dapat diubah menjadi tidak melawan hukum.  Tetapi jika akta tersebut 

terlanjur ditandatangani oleh bara pihak, dan baru diketahui oleh 

notaris sekian waktu setelah penandatanganan, maka notaris wajib 

memberi tahu para pihak dan menyarankan untuk penggantian akta 

dengan perjanjian baru yang membatalkan perjanjian yang lama dan 

mengadakan perjanjian yang baru yang dinilai tidak melawan hukum, 

sehingga dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar (wawancara 

dengan Sukiyanto selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris 

Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Maret 2008 pukul 10.00). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan tanggung jawab profesi notaris atas 

pembuatan akta partij menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris ( studi di Kabupaten Sragen ), maka penulis 

membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tindakan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan  tugas dan 

kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik menurut 

Undang-undang  Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  

  Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas 

utama yaitu sebagai pembuat akta otentik dan penjamin kepastian 

hukum atas suatu akta otentik  sesuai dengan huruf b Konsideran 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

Pasal.  Untuk memperlengkapi tugas sebagi pembuat akta otentik, 

notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian yang diharuskan oleh Peraturan 

Perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak, 

baik dalam kedudukan notaris sebagai pembuat akta pejabat (  akta 

relaas  ) maupun akta para pihak ( akta partij ) serta menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta menyimpan akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan akta.  Notaris juga memiliki 

kewenangan uuntuk melakukan legalisasi, waarmerken, membuat 

copy colatione, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan 

surat asli, memberi penyuluhan hukum, membuat akta pertanahan 

dan akta risalah lelang.  Dengan kewenangan yang begitu 

kompleks ditambah adanya kewenangan baru berkaitan dengan 

kewenangan untuk membuat akta pertanahan dan risalah lelang 

membuat ruang kerja notaris semakin luas, sebab notaris melalui 
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kewenangan yang diberikan, notaris tidak hanya bekerja sebatas 

pembuatan akta, legalisasi, waarmerken dan akta di bawah tangan,  

tetapi notaris juga memiliki tanggung jawab dalam penyuluhan 

hukum dan pembuatan akta tanah yang sebelumnya notaris harus 

melalui ujian Negara berkaitan dengan jabatan sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah serta pembuatan akta risalah lelang.    

2. Tanggung jawab notaris atas pembuatan akta partij 

  Notaris dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab 

atas diri sendiri, klien dan bertanggung jawab atas resiko yang 

terjadi dikemudian hari atas akta yang dibuat.  Tanggung jawab 

atas diri sendiri berkaitan dengan idealisme, melakukan prioritas 

pelayanan bukan mengejar uang. Melakukan pelayanan 

semaksimal mungkin serta meningkatkan kemampuan pribadi.  

Tanggung jawab terhadap klien berupa memberi pelayanan tanpa 

memihak, memberi pelayanan dengan cuma-cuma kepada pihak 

yang tidak mampu, merahasiakan informasi akta serta melakukan 

pembacaan akta sebelum penandatanganan.  Selama dalam 

pembuatan akta partij notaris melakukan bagiannya secara 

profesional dan sesuai Perundang-undangan maka notaris 

dibebaskan dari pertanggungjawaban jika terjadi permasalahan 

antara para pihak yang melibatkan akta yang dibuat notaris 

tersebut,  notaris hanya sebatas menjadi saksi.  Hal ini disebabkan 

karena notaris bertanggung jawab sebatas tanggung jawab formal 

yaitu mencantumkan dengan tepat setiap keterangan yang 

diberikan oleh para pihak dan bukan pada isi perjanjian selama 

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum.  

3. Permasalahan yang terjadi dalam pembuatan akta partij dan 

Solusinya 

     Permasalahan yang terjadi dalam pembuatan akta otentik 

dapat berasal dari notaris itu sendiri maupun pihak lain.  

Permasalahan yang timbul dari notaris antara lain kurang teliti 
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dalam pembuatan akta, kurang  menguasai pengetahuan hukum 

kenotariatan dengan baik dan kurangnya pengalaman, serta 

lemahnya kemampuan berbahasa asing.  Sedangkan dari pihak lain 

adalah  adanya unsur penipuan, pihak   yang   datang   untuk   

mengadakan   perjanjian   tidak datang bersamaan, adanya 

perbedaan keinginan antara notaris dan pihak yang menghadap 

(klien).  Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara 

lain perlu memberikan perhatian lebih untuk memfokuskan  

pemeriksaan syarat  formil yaitu secara teliti memperhatikan apa 

yang disampaikan para pihak baik berupa keterangan mengenai 

perjanjian yang hendak dituangkan dalam suatu akta otentik 

ataupun keterangan mengenai identitas dari pihak tersebut 

termasuk didalamnya menjamin kepastian tanda tangan dari para 

pihak serta memastikan tanggal dan tempat dibuatnya akta.   

Notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam 

menjalankan profesinya  dengan cara memperluas dan 

memperdalam wawasan dan pengetahuan yang   berkaitan   dengan    

profesi  notaris tersebut termasuk di dalamnya penguasaan minimal 

1 (satu) bahasa internasional yaitu bahasa Inggris.  Perlu memiliki 

sikap  hati-hati dan waspada tetap kepada para pihak yang 

menghadap sekalipun para penghadap atau klien tersebut 

merupakan teman dekat atau klien yang sering meminta jasa 

pelayanan notaris tersebut.  Sikap tegas perlu ditunjukan kepada 

para pihak yang menghadap supaya para pihak memenuhi semua 

persyaratan untuk dapat dibuatkannya akta otentik.  

B. Saran 

1. Notaris perlu lebih teliti ketika mendengar keterangan dari para pihak 

dan lebih teliti dalam mencantumkan keterangan para pihak di dalam 

akta otentik serta menjamin dengan pasti tentang kebenaran tanda 

tangan dari para pihak yang menghadap.  Hal ini dimaksudkan supaya 
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syarat pembuktian formil dalam pembuatan akta terpenuhi sehingga 

ketika terjadi permasalahan terkait mengenai akta otentik yang dibuat, 

notaris dapat terhindar dari tuntutan. 

2. Notaris perlu meningkatkan kemampuannya di bidang hukum yang 

berkaitan dengan pertanahan dan lelang, sebab saat ini notaris 

memiliki kewenangan yang baru dibidang pembuatan akta tanah dan 

akta risalah lelang serta meningkatkan kemampuan berbahasa asing 

untuk menghadapi tantangan global berupa perdagangan bebas. 
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