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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1.  Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) 

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian 

permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. 

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu effecctiveI yang 

artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” 

dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya 

(pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu 

undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa 

Indonesia.
1
 Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana 

dia diperankan untuk memantau.
2
 Jika dilihat dari segi hukum, yang 

dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu 

polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya 

terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu 

perbuatan. 

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik 

sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang 

perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada 

timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek 

                                                             
3
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284. 

4
 Ibid, KBBI 
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total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat 

positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat 

berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, 

maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi 

tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat 

dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut 

menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhin efektivitas hukum menurut 

Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut
3
: 

1. Faktor hukum  

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian 

hukum sifatnya konkreet seseorang berwujud nyata, sedangkan 

keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan 

suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada 

kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat 

suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat 

dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam 

masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi 

                                                             
5
 Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

110. 
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perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari 

masing-masing orang. 

2. Faktor Penegak Hukum  

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). 

Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak 

hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan 

kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak 

hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum 

dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum 

dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, 

penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. 

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan 

penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya 

pembinaan kembali terpidana. 

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme 

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:  

a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana 

dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja 

kelembagaanya; 

b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk 

mengenai kesejahteraan aparatnya; 
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c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 

kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang 

dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun 

hukum acaranya.  

Upaya penegak hukum secara sistematik haruslah 

memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses 

penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan 

secara nyata.  

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum  

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruangan lingkupnya 

terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor 

pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

mendai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain 

ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi 

menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan 

sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. 

Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif 

yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan 

terjadinya kemacetan. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian 

dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat 
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tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga 

bergantung pada kemuan dan kesadaran hukum masyarakat. 

Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit 

penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah 

sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang 

kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum 

juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan 

sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif 

sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.  

5. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan 

faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam 

pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang 

menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini 

dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem 

kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi dari 

sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, 

subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau 

bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan 

lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga 

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya
4
. 

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh 

yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan 

                                                             
6
 Ibid., 112. 

Diana. Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam), 2019. 
UIB Repository©2019



 

Universitas International Batam 

12 

social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem 

yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social 

engineering atau  social planning
5
. Agar hukum benar-benar 

dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus 

disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya 

alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. 

Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat 

bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum 

tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata 

cara yang teroganisasi dengan resmi. 

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap 

tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan 

atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya 

apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum
6
. Undang-undang 

dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat 

penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh 

undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang 

dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan 

undang-undang.
7
 

                                                             
7
 Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 

115. 
8
 Soerjono Soekanto Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 

116. 
9
 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memegaruhi Penengak Hukum (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005),9 
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B. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris 

a. Pengertian Notaris 

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan 

“notaries” yakni nama yang diberikan pada orang-orang romawi 

dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. 

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notaris itu 

berasal dari perkataan “nota literia” yaitu tanda tulisan atau 

karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau mengambarkan  

ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda dan 

karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam 

penulisan cepat (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaaan 

umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti 

otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi 

sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya 

dimasyarakat.
8
 Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda 

sebagai Republik der Verenigden mulai masuk di Indonesia pada 

permulaan abad ke-17 dengan beradanya oost ind. Compagnie di 

Indonesia.
9
  

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2014 tentang prubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya diangkat dengan 

Undang-Undang Jabatan Notaris), definisi dari Notaris adalah 

                                                             
10

 G.H.S Lumban Tobing, 1999,  peraturan jabatan Notaris (Notaris Reglement), Penerbit 

Erlangga, Jakarta, Hal, 41  
11

 Ibid hal.7 
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pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti 

yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan 

(dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) 

untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, 

surat wasiat, akta, dan lain sebagainya.
10

 

Menurut para ahli, Notaris adalah pejabat umum yang satu-

satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan 

dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat atau orang lain.
11

 

Menurut peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang syarat dan tata cara 

pengangkatan dan pemindahan, dan pemberhentian Notaris, dalam 

pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan “Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

                                                             
12 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamsu Besar Bahasa 

Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990, Hal.618. 
13 

Lumban TobingG.H.S., 1999, Peraturan jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, hlm.12 
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kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang Jabatan Notaris.” 

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang 

untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian 

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau 

oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam 

suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan 

aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya 

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
12

 

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang 

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang 

dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta 

serta pengesahannya merupakan wewenang Notaris. Meskipun 

disebut pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan pemerintah, 

tapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.
13

 

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka 

pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada 

masyarakat (Klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam 

bidang kenotariatan  yang pengembananya dihayati sebagai 

                                                             
14

 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), Hal. 13 
15

 Abdul Ghofur Anshori, 2009, lembaga kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta hlm. 16 
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panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap 

sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam 

penghormatan terhadap mertabat manusia pada umumnya dan 

martabat Notaris pada khusunya.
14

 

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai 

karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-Undang 

Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan 

Notaris, artinya satu-satunya aturan Hukum dalam bentuk undang-

undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga 

segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus 

mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris 

merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. 

Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang 

pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum 

keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat 

berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
15

 

Pengertian diatas apabila dikaitakan dengan ketentuan pasal 15 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pengertian Notaris 

adalah “pejabat Umum yang membuat akta Otentik, mengenai 

semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang 

berkepentingan dan dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

                                                             
16 

Herlien Budiono, 2007, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course National 

Ikatan Notaris Indonesia, Medan, Hal.3. 
17

 Habib Adjie I, Op.Cit. hal, 32-34 
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salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut 

tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
16

 

Dalam  pengertian-pengertian Notaris diatas ada hal penting 

yang tersirat, yaitu ketentuan dalam  permulaan pasal tersebut, 

bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau 

kewajibannya yang utama ialah  membuat akta-akta otentik, jadi 

Notaris merupakan  pejabat umum sebagaimana yang dimaksud 

pada pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: 

“Suatu akta otentik adalah suatu akta  yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta 

yang dibuat,”  

Notaris juga berkewajiban dalam menjalankan jabatannya 

menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris 

menyebutkan: 

a) Bertindak jujur, sesakma, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari protokol Notaris; 

c) Melakukan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta;  

                                                             
18

 Sutrisno, Tanggapan Terhadap Undang-Undang, No, 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

(Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), Mkn USU, 2007, Hal 9-10 
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d) Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta 

berdasarkan Minuta Akta; 

e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. 

f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang ini 

menentukan lain. 

g) Menjilidkan akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku 

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

jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut 

dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah 

minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul 

setiap buku; 

h) Membuat daftar dari akta protes lengkap terhadap tidak 

dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; 

i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasit menurut 

urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; 

j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana yang dimaksud dalam 

huruf h atau  

k) daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kedaftar pusat 

wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang 

kenotariatan, dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama 

setiap bualan berikutnya; 
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l) Mencatat dalam repotorium tanggal pengiriman daftar wasiat 

pada setiap akhir bulan; 

m) Mempunyai cap/stampel yang memuat lambang Negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 

bersangkutan; 

n) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada 

saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; 

o) Menerima magang calon Notaris. 

Kewajiban-kewajiban diatas Notaris juga mempunyai 

kewajiban dan sekaligus hak untuk merahasiakan isi akta yang 

termaksud keterangan-keterangan yang diperoleh berkaitan dengan 

pembuatan akta tersebut dalam pelaksanaan jabatannya. Kewajiban 

mana yang juga turut mengikat para saksi/pegawainya yang turut 

pula mendatangani akta itu. Oleh karena itu jabatan Notaris 

merupakan jabatanya kepercayaan dimana seseorang bersedia 

mempercayakan sesuatu kepada Notaris, sehingga Notaris wajib 

merahasiakan apa yang telah dipercayakan oleh orang tersebut. 

Dalam istilah kenotariatan hal tersebut dikenal sebagai hak 

ingkar. Yaitu sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban 

merahasiakan isi akta. Sebelum berlaku Undang-Undang Jabatan 

Notaris, seorang Notaris dapat menggunakan hak ingkar ini untuk 

meminta dirinya dibebaskan sebagai saksi serta memiliki hak tidak 
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memberikan akta minuta, Grosse akta maupun salinan akta. 

Namum sekarang setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan 

Notaris, hak tersebut dapat disampingi, hal ini dapat dilihat dalam 

pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Selain hal tersebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf I meskipun 

termaksud dalam kewajiban Notaris  mengenai pembacaan akta 

kepada penghadap, namum jika tidak dilaksanakan tidak dapat 

dikenakan sanksi karena telah dikecualikan dalam  pasal 16 ayat 

(7) yang menyatakan pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika 

dikehendaki oleh para pihak karena penghadap telah membaca 

sendiri, mengetahui dan memahami isi akta tersebut, dengan 

ketentuan tersebut dicantumkan pada akhir akta. 

b. Tugas dan Wewenang Notaris  

Tugas kewenangan dari pada Notaris telah ditegaskan dalam 

pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris sebagai berikut: 

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penepatan  yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 
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dikecualikan kepada pejabat lain dan atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang .” 

 

Notaris berwenang pula: 

a. “Mengesahkan  tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus 

b. Membukukan surat-surat dibawah tanbgan dengan 

mendaftarkan dalam buku khusus. 

c. Membuat copy asli surat-surat di bawah tangan berupa sistenm 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan.  

d. Melakukan pengesahanb kecocokan foto copy dengan surat 

aslinya  

e. Memberikan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat 

aslinya. 

f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan surat 

aslinya. 

g. Memberikan akta berkaitan dengan pertanahan. 

h. Membuat akta risalah lelang.”  

Menurut Habib Adje dalam bukunya yang berjudul Sanksi 

Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, 

kewenangan Notaris dapat dibagi kedalam 3 kelompok yaitu:  
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1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang 

2. Menyangkat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat 

akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki 

oleh yang bersangkutan. 

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat atau di kehendaki oleh yang 

berkepentingan
17

. 

Menurut setiawan
18

 harus di pahami bahwa yang dimaksud 

dengan kewenangan Notaris membuat akta otentik adalah: 

a) Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu apabila 

hal itu diminta dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. 

Dengan kata lain akta tersebut adalah bukti adanya perbuatan 

hukum para pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan 

hukum yang bersangkutan. 

b) Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ditentukan 

dan sangat tergantung dengan adanya kemauan atau kehendak 

para pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tidak 

mungkin Notaris  mewujudkannya dalam suatu akta otentik. 

c) Notaris tidak akan mungkin membuat akta otentik atas 

kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak yang 

                                                             
19 

Ibid hal.9 
20 
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bersangkutan, juga tidak berwenang mengambil keputusan 

sendiri, membuat atau membatalkan sendiri akta yang 

bersangkutan. 

d) Notaris tidak berwenang membuat akta dibidang hukum publik 

wewenangnya tersebut hanya atas pembuatan-pembuatan akta di 

bidang hukum perdata. 

Hal ini berarti Notaris selaku pejabat umum dalam 

menjalankan tugas dan jabatannya yang diberikan oleh undang-

undang diperlengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum 

yang dapat menjangkau kepentingan publik (openbaar gesak 

bekled). Hal ini terlihat pada Grosse akta-akta yang dibuat oleh 

Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-Undang Jabatan Notaris jika dihubungkan dengan 224 

HIR dalam pasal 440 KUHPerdata, pada bagian kepala akta yang 

memuat perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” mempunyai kekuatan bukti yang kuat. 

Selanjutnya kewenangan khusus ditegaskan dalam pasal 15 

ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang ditambahkan  lagi 

melalui kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 

Jabatan Notaris) untuk membuat akta dalam bentuk asli yang 

berupa: 

a) “Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun. 

b) Penawaran pembayaran tunai 
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c) Protes terhadap tidak dibayarkan atau tidak diterimanya surat 

berharga  

d) Akta kuasa 

e) Keterangan kepemilikan 

f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.” 

 Kewenangan yang ditentukan kemudian adalah kewenangan 

yang akan ditentukan berdasarkan antara hukum  lain yang akan 

datang kemudian (ius constitendum). Kewenangan yang dimaksud 

disini adalah kewenangan yang kemudian lahir setelah terbentuk 

peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang. 

Namun juga dapat diketemukan wewenang Notaris bukan dengan 

pengaturan Undang-undang dikemudian hari, dapat saja melalui 

tindakan hukum tertentu yang harus dibuat dengan akta Notaris 

seperti pendirian partai politik yang wajib dibuat dengan akta 

Notaris.  

c. Larangan Notaris 

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang 

dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, 

maka Notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Larangan 

ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan hukum kepada 

masyarakat sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat 

antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.  
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Pengaturan larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf a sampai i Undang-Undang Jabatan Notaris perubahan yang 

diantaranya adalah Notaris dilarang: 

a. “Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; 

b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

c. Merangkap sebagai pengawai Negeri; 

d. Merangkap jabatan sebagai jabatan Negara; 

e. Merangkap jabatan sebagai advokat; 

f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan 

usaha milik daerah atau milik swata; 

g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 

atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; 

h. Menjadi pengganti Notaris; 

i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan Notaris.” 

Notaris yang melanggar ketentuan yang dilarang dalam 

Undang-undang seperti yang disebut di atas, dapat dikenai sanksi 

yang diatur dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Jabatan 

Notaris, yaitu : 

a. “Peringatan tertulis; 

b. Pemberhentian sementara; 

c. Pemberhentian dengan hormat;  
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d. Pemberhentian dengan tidak hormat.” 

d. Akta 

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut 

“acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau 

”deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu :  

1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling). 

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan 

sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang 

ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.
19

 

Akta adalah surat tanda bukti pernyataan (keterangan, 

pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat 

menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh 

pejabat resmi. 

Berdasarkan etimologi menurut S.J. Fachema Andreae, kata 

“akta” berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau 

surat.
20

 Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal 

dari kata “acta” yang merupakan bentuk jamak dari kata “actum”, 

yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.
21

 

A. Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta 

adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai 

sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk 

                                                             
21 

Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, 

Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hal 26 
22 

Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, 

(Desember 1995), hal.128 
23

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal.9 
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keperluan siapa surat itu dibuat.
22

 menurut Sudikno Mertokusumo, 

akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-

peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, 

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
23

 

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik 

dan akta di bawah tangan. Yang menjadi dasar hukumya adalah 

pasal 1867 KUHPerdata yaitu  

“pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan 

otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.” 

a. Akta di bawah Tangan (Onderhands) 

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak 

dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang 

dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuat.  

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah 

akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa 

bantuan dari seseorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara 

pihak yang berkepentingan.
24

 

Suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, 

maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran 

apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga 

sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan  tersebut 
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Suharjono, op. Cit, hal.43 
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 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Hal.110 
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memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik 

perjanjian di bawah tangan terdiri dari: 

1. “Akta di bawah tangan biasa 

2. Akta Waarmeken, adalah suatu akta dibawah tangan yang 

dibuat dan di tandatangani oleh para pihak untuk kemudian 

didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka 

Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun 

tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh 

dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak. 

3. Akta legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat 

oleh para pihak namum penandatangananya disaksikan oleh 

atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung 

jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan 

dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut”.  

b. Akta Resmi (Otentik) 

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum 

yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik 

sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat 

atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Suatu akta 

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi 

para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta 

otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang 

dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga 

hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. 
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Irwan Soerodjo mengemukan bahwa ada 3 (tiga) unsur suatu 

akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai 

berikut:
25

 

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat 

umum. 

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-undang. 

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, 

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 

Selain itu akta juga mempunyai beberapa fungsi, di 

antaranya adalah sebagai berikut:
26

 

a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa 

suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila 

dibuat suatu akta. Sebagai contoh pembuatan hukum harus 

dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu 

perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 

KUHPerdata mengenai perjanjian utang piutang. Minimal 

terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 

1767 KUHPerdata, disyaratkan adanya akta dibawah 

tangan. 

b. Akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta 

tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian 

                                                             
27

 Irwan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, hal 
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ditunjukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta 

otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi 

kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang 

yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya 

serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang 

apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik juga 

merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal-

hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh 

hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama 

kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat 

membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta dibawah tangan 

dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap 

orang yang menandatangi serta para ahli warisnya dan 

orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila 

tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui 

oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (Pasal 

1857 KUHPerdata)
27

. 

Ada beberapa sebab berakhirnya suatu akta, yaitu:
28

 

a) Ditentukan dalam kontrak oleh para pihak  

b) Batas berlakunya kontrak telah ditentukan 

c) Putusan hakim 

d) Tujuan telah tercapai 

e) Penghentian kontrak 

                                                             
29 

Ibid. hlm 8-9 
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 Rachmat Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, hlm.69 
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f) Kesepakatan para pihak 

g) Terjadinya peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau 

Undang-undang telah ditetapkan. 

Perkembangan lalu lintas hukum yang kompleks 

dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut akan 

adanya kepastian hukum terhadap hubungan hukum 

individu maupun subyek hukum,  semenjak itulah akta 

Notaris dibuat tidak hanya sekedar catatan atau bukti untuk 

mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, 

tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan 

pembuktiannya, sehingga diharapkan dapat memberikan 

kepastian hukum dikemudian hari.  

Semakin pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan 

masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu 

akta, sehingga menuntut peranan Notaris sebagai pejabat 

umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum 

dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang 

memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk 

selalu dapat memberikan kepastian hukum. 

Diharapkan bahwa keberadaan akta otentik Notaris 

akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak 

dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Seiring dengan 

semakin berkembangnya jaman, masyarakat semakin 

menyadari perlunya perjanjian yang dibuat oleh para pihak 
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dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan 

sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai 

Notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, 

mengingat fungsi Notaris adalah sebagai pejabat Umum 

yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. 

2.  Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris  

a.  Majelis Pengawas Notaris  

Pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan 

pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 67 ayat 

(1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam pelaksanaan pengawasan 

tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawasan (Pasal 67 ayat (2) 

Undang-Undang Jabatan Notaris). Berdasarkan Pasal Undang-Undang 

Jabatan Notaris Majelis Pengawas terdiri dari : 

1. “Majelis Pengawasan Pusat 

2. Majelis Pengawasan Wilayah, dan 

3. Majelis Pengawasan Daerah.” 

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup 

atau Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris 

(Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b 

Undang-Undang Jabatan Notaris). Berdasarkan subtansi pasal tersebut 

bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk 

memeriksa adanya dugaan pelanggaran  
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1. Kode etik 

2. Pelaksaan tugas jabatan Notaris. 

Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 

Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai Pelapor yang 

melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk 

mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima 

tanggapan serta menerima bukti-bukti dari Notaris sebagai terlapor 

(ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris).
29

 

Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris memberi wewenang 

kepada MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 

pelanggar Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan 

Notaris. 

Pada dasarnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh 

Menteri (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris) dan dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh 

Menteri (Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris). 

Menempatkan kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas 

pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari 

Menteri (secara atribusi) sebagai pihak yang mempunyai urusan 

pemerintahan. 

Perlu dikaji kedudukan Majelis Pengawas yang secara fungsional 

(dalam fungsinya) telah melakukan urusan pemerintahan. Majelis 

Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengerluakan putusan 
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yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan menjatuhkan sanksi 

administrative ataupun mengusulkan untuk memberikan sanksi-sanksi 

tertentu dari MPW kepada MPD atau MPP kepada Menteri. Dengan 

demikian perlu ditentukan dasar hukum putusan dari Majelis Pengawas 

sebagai suatu Figur Hukum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha 

Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

b.  Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

Wewenang MPP disamping diatur dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

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

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam pasal 77 Undang-Undang 

Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan: 

1) “Menyelenggarkan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti; 

2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a; 

3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; 

4) Mengusulkan pemberian sanski berupa pemberhentian dengan hormat 

kepada Menteri.”
30

 

Wewenang  MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 
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Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima 

dari MPW: 

a) “Majelis Pemeriksaan Pusat mulai memeriksa permohonan banding atas 

putusan Majelis Pemeriksa Wilayah 

b) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas 

permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

kalender sejak berkas diterima; 

c) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan terlapor 

untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya; 

d) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari kalender sejak berkas diterima; 

e) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan 

pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk 

menjatuhkan/putusan; 

f) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua 

Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat; 

g) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan 

salinanya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas 

Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

kalender terhitung sejak putusan diucapkan”.
31

 

c. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 
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Wewenang MPW di samping diatur dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

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

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang MPW yang bekaitan 

dengan: 

1) Majelis pengawas Wilayah berwenang: 

a. “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui 

Majelis Pengawas Daerah; 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) 

tahun; 

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah 

yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; 

e. Meberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tulis; 

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis 

Pengawas Pusat berupa: 

a) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) 

bulan; atau 

b) Pemberhentian dengan tidak hormat. 

g. Dihapus  
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2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 huruf (e) bersifat final. 

3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.”
32

 

Wewenang MPW menurut pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan 

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

berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu: 

1) “Majelis pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan 

Majelis Pemeriksa Daerah; 

2) Majelis Pemeriksaan Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap 

hasil pemerikaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima; 

3) Majelis pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor 

untuk didengar keterangannya; 

4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari kalender sejak berkas diterima.”
33

 

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

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

mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang 

untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam pasal 73, 85 Undang-

Undang Jabatan Notaris, dan Pasal 26 Peraturan Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Kemudian angka 2 butir Keputusan Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomnor M.39-

PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu: 

a) “Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi 

pemberhentian dengan hormat; 

b) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh 

Majelis Pengawas Daerah. 

c) Mencatat izin cuti yang diberikjan dalam sertifikat cuti; 

d) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur 

pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan 

tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah 

hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat; 

e) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu : 

1) Laporkan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Augustus 

dan Februari; 

2) Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan 

Majelis Pemeriksa.” 

d. Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

Wewenang MPD diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

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

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

2004. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai 

wewenang MPD yang berkaitan dengan: 
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1. “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 

hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: 

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan Surat-surat yang dilekatkan 

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan 

Notaris; 

b. Memanggil Notaris untuk hadi dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada 

dalam penyimpanan Notaris. 

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau Surat-Surat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.”
34

 

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan 

pemeriksaan atau menerima keterangan dari Notaris untuk memenuhi 

permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya 

MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang 

berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan 

subyek Notaris, Pemerintahan, dan akademis yang memahami akta 

Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari 

MPD penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau 

meminta Notaris dalam suatu perkara pidana. 

Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang 

MPD yang berkaitan dengan: 
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a. “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan 

Jabatan Notaris; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 

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

perlu; 

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; 

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul 

Notaris yang bersangkutan; 

e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat 

serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) 

tahun atau lebih; 

f. Menunjukan Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 

sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4); 

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam 

Undang-undang ini; 

h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

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

Majelis Pengawasan Wilayah”. 
35

 

Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang 

MPD yang berkaitan dengan: 
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1) “Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol 

Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta 

serta jumlah serta di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat 

sejak tanggal pemeriksaan terakhir; 

2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada 

Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada 

Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis 

Pengawas Pusat; 

3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; 

4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar 

lain dari Notaris dan merahasikannya; 

5) Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan 

menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis 

Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan 

tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang 

bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris. 

6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan 

penolakan cuti.”
36

 

Wewenang MPD yang bersifat administrative yang memerlukan 

keputusan  rapat MPD diatur Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 

2004, yang berkaitan dengan: 
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a) “Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 

Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara; 

b) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 

Protokol Notaris yang meninggal dunia 

c) Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum 

atau hakim untuk proses peradilan; 

d) Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 

dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris; 

e) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau protocol Notaris yang berada 

dalam penyimpanan Notaris”. 
37

 

B.  Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabtan Notaris 

(Undang-Undang Jabatan Notaris) 

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang wewenang 

Notaris yang berbunyi :  

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penepatan  yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 
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yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain dan atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang .” 

Dalam pasal 15 UUJN ini menjabarkan bahwa, kewenangan 

Notaris ialah membuat akta otentik atau alat pembuktian tertulis 

yang mengenai perbuatan,perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

artinya pembuatan akta otentik tidak dikenakan untuk melanggar 

peraturan-peraturan yang berlaku 

Menurut Pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan 

jabatannya, Notaris berkewajiban untuk: 

a. Bertindak jujur, sesakma, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum; 

b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari protocol Notaris; 

c. Melakukan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta;  

d. Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta 

berdasarkan Minuta Akta; 
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e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. 

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang ini 

menentukan lain. 

g. Menjilidkan akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 

bukum yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan 

jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta 

tersebut dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat 

jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada 

sampul setiap buku; 

h. Membuat daftar dari akta protes lengkap terhadap tidak 

dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; 

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasit menurut 

urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; 

j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana yang dimaksud dalam 

huruf h atau  

k. daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kedaftar pusat 

wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya 

dibidang kenotariatan, dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu 

pertama setiap bualan berikutnya; 

l. Mencatat dalam repotorium tanggal pengiriman daftar wasiat 

pada setiap akhir bulan; 
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m. Mempunyai cap/stenpel yang memuat lambing Negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 

bersangkutan; 

n. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada 

saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; 

o. Menerima magang calon Notaris. 

Dalam point-point pasal ini menjabarkan bahwa Notaris 

mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Tanpa 

dikecualikan. 

Kewajiban juga ada pengaturan  larangan terhadap Notaris 

diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai I UUJN perubahan 

yang diantaranya adalah Notaris dilarang: 

a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; 

b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

c. Merangkap sebagai pengawai Negeri; 

d. Merangkap jabatan sebagai jabatan Negara; 

e. Merangkap jabatan sebagai advokat; 

f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan 

usaha milik daerah atau milik swata; 

g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 

atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; 
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h. Menjadi pengganti Notaris; 

i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan Notaris. 

Notaris yang melanggar ketentuan yang dilarang dalam 

Undang-undang seperti yang disebut di atas, dapat dikenai sanksi 

yang diatur dalam pasal 17 ayat (2) UUJN, yaitu : 

a. Peringatan tertulis 

b. Pemberhentian sementara 

c. Pemberhentian dengan hormat  

d. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

Di pasal 17 UUJN ayat (1) mejabarkan larang bagi Notaris 

kemudian jika Notaris melanggar ketentuan yang dilarang maka, 

dapat dikenai sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 17 

ayat (2) UUJN 

Mengatur tentang wewenang, kewajiban, dan larangan 

Notaris UUJN juga mengatur tentang Pengawaan dapat di lihat 

dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris menjelaskan: 

1) “Pengawas atas Notaris dilakukan oleh Menteri  

2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. 
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3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur: 

a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;  

b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan 

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

4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi 

pemerintah sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) huruf a, 

keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain  

yang ditunjuk oleh Menteri. 

5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. 

6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat sementara 

Notaris.” 

Pasal tersebut menjabarkan, tentang struktur organisasi 

pengawasan terhadap Notaris yang ada di Indonesia dan 

menjelaskan bahwa, pengawasan  Notaris dilakukan oleh menteri 

dan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas 

yang  mana meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan  jabatan 

Notaris. 

Dalam pada pasal 73 menyatakan bahwa Majelis Pengawas 

Wilayah berwenang: 

Diana. Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam), 2019. 
UIB Repository©2019



 

Universitas International Batam 

48 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan 

melalui Majelis Pengawas Daerah; 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan smpai 1 (satu) 

tahun; 

d. Memeriksa izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) 

tahun; 

e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan 

tertulis; 

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada 

Majelis Pengawas Pusat berupa: 

1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 

(enam) bulan; atau 

2) Pemberhentian dengan tidak hormat 

Dalam pasal ini menjabarkan bahwa, sanksi-sanksi yang 

akan diberikan kepada Notaris yang dilapor melakukan 

pelanggaran peraturan-peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut 

diberikan bisa secara lisan dan tulisan, sanksi tersebut berupa 

pemberhentian sementara yang dimaksud pemberhentian sementara 

ialah Notaris tidak dikenakan untuk beraktifitas selama 6 (enam) 

bulan dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat. 
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2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonsia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 

Pengawasan terhadap Majelis pemeriksa Daerah selain di 

atur di Undang-undang Jabatan Notaris juga diatur di Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 juga mengatur pengawasan terhadap 

Majelis pemeriksa Daerah sebagaimana telah di atur dalam Pasal 23 

: 

1. “Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah tertutup untuk 

umum. 

2. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 

(tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. 

3. Majelis Pemeriksaan Daerah harus sudah menyelesaikan 

pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung sejak laporan diterima. 

4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda 

tanganin oleh ketua dan sekretaris. 

5. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang 

dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan 

kepada pelapor, terlapor, majelis Pengawas Pusat, dan 

Pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia.”
38

 

                                                             
40

 Ibid psl. 23 
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Dalam pasal tersebut menjabarkan pemeriksaan oleh 

Majelis Pengawasan Daerah yang pemeriksaan ini bersifat tertutup 

untuk umum, majelis pemeriksaan daerah diharuskan menyelesaikan 

pemeriksaan dan menyampaikan laporan dari hasil pemeriksaan 

tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

dalam bentuk berita acara. Dan kemudian berita acara tersebut harus 

dikirimkan kepada Majelis pengawas wilayah, pelapor, terlapor, 

Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris. 

Kemudian sesuai pada pasal 24 akan dilaksanakan sidang. Dalam 

persidangan  pemeriksaan akan diberikan kesempatan kepada 

terlapor untuk menyampaikan tanggapan. Kemudian pihak pelapor 

dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dail. 

Dan laporan tersebut akan di periksa selama paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak laporan diterima. 

Dilanjutkan ke  pengawasan  terhadap Majelis Pengawas 

Wilayah  yang dimana diatur dalam  pasal 26 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyebutkan: 

a) “Majelis pemeriksa wilayah memeriksa dan memutus hasil 

pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. 

b) Majelis pemeriksa wilayah mulai melakukan pemeriksaan 

terhadap hasil pemeriksaan majelis pengawas daerah dalam 

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas 

di terima. 
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c) Majelis pemeriksa wilayah berwenang memanggil pelapor dan 

terlapor untuk didengar keterangannya. 

d) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak berkas diterima.”
39

 

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa, majelis 

pengawasan wilayah akan memeriksa lagi terhadap hasil 

pemeriksaan majelis pengawas daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) 

hari kemudian majelis pengawas wilayah mempunyai hak untuk 

memanggil pihak melapor dan terlapor untuk dijelaskan hasil dari 

pemeriksaan majelis wilayah kemudian akan diucapkan lagi 

keputusan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

Majelis Pengawas Wilayah dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengatur wewenang Majelis 

Pengawas Pusat sebagaimana di pasal 29 menyebutkan: 

1. “Majelis pemeriksa pusat memeriksa permohonan banding atas 

putusan majelis pemeriksa wilayah. 

2. Majelis pemeriksa pusat mulai melakukan pemeriksaan 

terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. 

3. Majelis pemeriksa pusat berwenang memanggil pelapor dan 

terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar 

keterangannya. 

                                                             
41
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4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak berkas diterima 

5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat 

alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar 

untuk menjatuhkan putusan. 

6. Putusan majelis pemeriksaan pusat disampaikan kepada 

Menteri, dan MajelisPengawasan Daerah, Majelis Pengawas 

Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung sejak putusan diucapkan.”
40

 

Kesimpulan dalam pasal di atas adalah, setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh MPD dan MPW maka, MPP akan melakukan 

pemeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas 

Wilayah dan  Majelis pengawas pusat akan meminta keterangan 

kepada pelapor dan terlapor, kemudian  putusan akan diucapkan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas 

diterima. Dalam memutuskan putusan tersebut, majelis pengawas 

pusat diwajibkan memuat berbagai alasan dan pertimbangan yang 

cukup, yang bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. 

Setelah itu majelis pengawas pusat disampaikan kepada Menteri dan 

salinan nya harus disampaikan kepada MPW, MPD, Pengurus Pusat 

Ikatan Notaris Indonesia atas hasil dari putusannya. 
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3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Dalam Pasal 1867 KUHPerdata menjelaskan tentang 

pembuktian yang berbunyi: 

“pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau 

dengan tulisan di bawah tangan” 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti tertulis bisa 

dilakukan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Dimana 

akta otentik dibuat di hadapan pejabat dan akta di bawah tangan 

tidak dibuat dihadapan pejabat, keduanya sama-sama bisa jadi alat 

bukti dan kekuatan pembuktian sama-sama sempurna asalkan akta di 

bawah tangan tidak ada salah satu pihak yang sangkar 

Dalam  pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan tentang akta 

otentik yang menyebutkan bahwa: 

“ suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” 

Pasal tersebut menjelaskan tentang kedudukan suatu akta 

otentik di buat dihadapan penjabat yang mempunyai wewenang atas 

akta yang dibuat nya dan unsur-unsur pembuatan akta tersebut telah 

di atur dalam Undang-undang. 
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