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1.1. Latar Belakang 

Pertambahan jumlah penduduk dan semakin rumitnya masalah 

menyebabkan diperlukan peraturan yang tidak tertulis maupun yang tertulis. 

Selanjutnya, dibutuhkan sebuah organisasi untuk menjawab kebutuhan akan 

kejelasan hierarkisitas kekuasaan serta pentingnya pengawal bagi pelaksanaan dari 

peraturan-peraturan yang ada dan telah disepakati bersama tersebut agar berjalan 

dengan tertib karena tidak bisa lagi diawasi oleh satu atau dua orang saja.1 

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin 

bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa notaris 

(klien) yakni dengan melihat semakin maraknya pembuatan akta Autentik.2 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan 

adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materil 

maupun sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga 

terwujud masyarakat adil dan Makmur.3   

Peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar, 

Negara Republik .Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila yang 

merupakan dasar pijakan dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi 

setiap masyarakat. Hal ini sebagai upaya negara guna meminimalisir dan mengatasi 

berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Di samping itu, harus ada campur 

tangan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pengawasan terhadap 

pelaksanaan hukum agar berjalan dengan baik, sehingga mampu menciptakan 

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Melalui lembaga kemasyaraatan yaitu 

 
1 Diana Idola Hotmarito, ‘Peran Notaris Selaku PPAT Dalam Penerapan Sistem Self Assessment 

Pada Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Transaksi 

Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan’, Tesis (Universitas Indonesia, 2012). Hal. 1 
2 Henny Saida Flora, ‘Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta’, Kanun Jurnal 

Ilmu Hukum, 14.57 (2012), 179–99. Hal. 179 
3 Ronald Rizal, ‘Akibat Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Dan Pemberian Tanggal Buku Tanah 

Hak Tanggungan Yang Melewati Batas Waktu Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar 

Propinsi Sumatera Barat’ (Universitas Diponegoro Semarang, 2010). Hal. 1 
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Lembaga Kenotariatan, lembaga ini bergerak dalam bidang keperdataan khususnya 

dalam membuat alat pembuktian yang ada di Indonesia. Lembaga ini dibentuk 

sebagai wujud dalam melihat kebutuhan masyarakat yang menginginkan suatu alat 

pembuktian dalam bidang keperdataan.4 

Kehadiran lembaga Notaris ini sengaja diciptakan negara sebagai 

implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya 

dalam pembuatan alat bukti yang Autentik yang diakui oleh negara.5 Sebagai 

pejabat umum, notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris diberikan sebagian kewenangan 

untuk melaksanakan kekuasaan negara dan sekaligus dibenarkan untuk 

menggunakan lambang dan cap negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958.6 Selain berdasarkan UUJN kerja 

notaris juga diatur oleh adanya kode etik profesi.7 

Notaris merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan 

pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat untuk urusan akta Autentik. 

Melalui pengambilan sumpah jabatan, maka ada tanggung jawab dan wewenang 

yang diberikan pemerintah kepada Notaris tersebut. Notaris juga mempunyai hak 

cuti. Hak cuti ini dapat diambil apabila Notaris telah menjalani suatu masa jabatan 

selama dua tahun. Hak ini juga dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk 

beberapa tahun disaat melaksanakan cuti. Notaris yang bersangkutan wajib 

menunjuk seorang Notaris untuk menggantikannya.8 

 
4 Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, and Herlin Wijayanti, ‘Pertanggungjawaban Ahli Waris 

Notaris Sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak’, 

Lentera Hukum, 5.2 (2018), 322 <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.6992>. Hal. 342 
5 Aryani Witasari, ‘MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris’, Jurnal Hukum, XXVIII.30 (2012), 882–99. Hal. 885 
6 Dahlan, ‘Kesaksian Notaris Terkait Pemalsuan Surat Di Bawah Tangan’, Kanun - Jurnal Ilmu 

Hukum, 16.64 (2014), 491–506 <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6045>. Hal. 491 
7 Ahmad Paza, ‘Pengaruh Servicescape Terhadap Brand Image Notaris Dan PPAT Abdul Djalal’, 

Tesis (Universitas Katolik Parahyangan, 2017). Hal. 4 
8 Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, ‘Tanggung 

Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti 
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Berdasarkan pengertian mengenai notaris serta tugas dan kewenangannya 

itu apabila dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris 

maka teranglah bahwa notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga berdasarkan 

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya dapat menciptakan 

alat pembuktian yang mutlak melalui akta Autentik yang dibuat, dengan pengertian 

bahwa apa yang dibuat dalam akta Autentik tersebut ialah yang dianggap benar 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) bahwa “suatu akta Autentik memberikan diantara para pihak beserta 

ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, 

suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”9 

Di dalam Al-Quran Surat Al Baqarah 282 Allah هلالج لج berfirman: 

ى فَاْكتُبُْوهُُۗ َوْليَْكتُْب بهْينَُكْم َكاتِب ٌۢ بِاْلعَْدِلِۖ َوََل   َسمًّ ى  اََجٍل مُّ
ا اِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن اِٰلٰٓ ٰيٰٓاَيَُّها الهِذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

َ َربهٗه َوََل  يَْبَخْس ِمْنهُ   ُ فَْليَْكتُْبْۚ َوْليُْمِلِل الهِذْي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتهِق َّللاه يَأَْب َكاتِب  اَْن يهْكتَُب َكَما َعلهَمهُ َّللاه

َشْيـًٔاُۗ فَاِ ْن َكاَن الهِذْي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفْيًها اَْو َضِعْيفًا اَْو ََل يَْستَِطْيُع اَْن يُِّمله ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهٗ   بِاْلعَْدِلُۗ 

اِء   ْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدََۤ اْمَراَٰتِن ِممه َجاِلُكْمْۚ فَِاْن لهْم يَُكْونَا َرُجلَْيِن فََرُجل  وه َواْستَْشِهدُْوا َشِهْيدَْيِن ِمْن ِرِّ

ا اَْن تَْكتُبُْوهُ   اُء اِذَا َما دُُعْوا ُۗ َوََل تَْسـَٔمُ ْوٰٓ
َر اِْحٰدىُهَما اَْلُْخٰرىُۗ َوََل يَأَْب الشَُّهدََۤ اَْن تَِضله اِْحٰدىُهَما فَتُذَكِِّ

تَُكْوَن   اَْن   ٰٓ اَِله ا  تَْرتَابُْوٰٓ اََله  َواَْدٰنىٰٓ  ِللشهَهادَةِ  َواَقْ َوُم   ِ َّللاه ِعْندَ  اَْقَسُط  ٰذِلُكْم   ُۗ اََجِله  ى 
اِٰلٰٓ َكبِْيًرا  اَْو  َصِغْيًرا 

ره   تَبَايَ ْعتُْم ِۖ َوََل يَُضاَۤ اِذَا  ا  تَْكتُبُْوَهاُۗ َواَْشِهدُْوٰٓ َعلَْيُكْم ُجنَاح  اََله  بَْينَُكْم فَلَْيَس  تُِدْيُرْونََها  َحاِضَرةً  تَِجاَرةً 

بُِكلِِّ َشْيٍء َعِلْيم   -     ُ ُ ُۗ َوَّللاه َ ُۗ َويُعَلُِِّمُكُم َّللاه ََل َشِهْيد  ەُۗ َواِنْ  تَْفعَلُْوا فَِانهٗه فُُسْوق ٌۢ بُِكْم ُۗ َواتهقُوا َّللاه َكاتِب  وه

٢٨٢ 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak 

untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, 

dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 

mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang 

 
Berakhir’, Jurnal Interpretasi Hukum, 1.1 (2020), 234–39 

<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2218.234-239>. Hal. 236 
9 Andi Mirnasari Gusriana, ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah 

Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris’, Tesis (Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011). Hal. 
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akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka 

(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang 

kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang 

seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 

dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik 

(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih 

dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, 

kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan 

ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan 

begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu 

kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”10 

Ayat di atas sangat sesuai jika dikontekskan ke Jabatan Notaris. Hal ini 

karena Notaris adalah Jabatan Publik yang salah satu tugasnya adalah sebagai 

Pencatat atas segala kepentingan para pihak yang menghadap dan dituangkan di 

dalam akta, selain itu juga belaku sebagai saksi di dalam akta. Dan Kalimat “dan 

persaksikanlah dengan dua orang laki-laki” pada ayat di atas juga mengandung 

ketentuan bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi 

laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan adalah selaras 

dengan asas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi). 

Dalam konteks jabatan Notaris sebagai kepanjangan tangan pemerintah 

dalam hal tata administrasi maka hal ini sesuai dengan QS An-Nisa ayat (59) yang 

berbunyi:  

ُسْوَل َواُوِلى اَْلَْمِر ِمْنُكْمْۚ فَِاْن تَنَاَزْعتُ  َ َواَِطْيعُوا الره ا اَِطْيعُوا َّللاه ْم فِْي َشْيٍء فَُردُّْوهُ ٰيٰٓاَيَُّها الهِذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

ِ َواْليَْوِم اَْلٰ  ُسْوِل اِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُْوَن بِاّٰلله ِ َوالره اَْحَسُن تَأِْوْيًًل ࣖ اِلَى َّللاه  ٥٩ -ِخِرُۗ ٰذِلَك َخْير  وه

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, 

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”11 

Maka Notaris dapat menggunakan hak ingkar namun ketika Hakim sebagai 

bagian dari Ulil Amri memerintahkan untuk membuka segala sesuatu mengenai akta 

 
10 Al-Quran dan Terjemahannya, Terjemah Perkata: Dengan Transliterasi Arab-Latin - Jilid 1 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010). Hal. 261 
11 Al-Quran dan Terjemahannya, Terjemah Perkata: Dengan Transliterasi Arab-Latin - Jilid 2 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010). Hal. 148 
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karena perintah Hakim adalah perintah undang-undang, maka seorang Notaris 

wajib mengikuti perintah tersebut. Hal ini selaras dengan asas (Perintah 

imam/hakim/pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan). 

Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas 

sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan 

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang 

disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan 

berdasar kalimat keharusan adanya wali (waliyyu bil ‘adl) atau pengampu bagi 

orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan di 

dalam ayat tersebut. 

Seorang Notaris haruslah cerdas. Sejarah mencatat bagaimana Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلص 

mempunyai juru tulis pilihan yaitu Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah orang 

yang cerdas lagi Amanah dan sangat cocok untuk menjadi Juru Tulis Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Hal 

ini dijelaskan Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu : 

صلى هللا عليه  - َكاَن اْلُمْسِلُموَن َلَ يَْنُظُروَن إِلَى أَبِى ُسْفيَاَن َوَلَ يُقَاِعدُونَهُ فَقَاَل ِللنهبِىِِّ  

ِ ثًَلَث  أَْعِطنِيِهنه قَاَل » نَعَْم «. قَاَل ِعْنِدى أَْحَسُن   -وسلم اْلعََرِب َوأَْجَملُهُ أُمُّ َحبِيبَةَ بِْنُت يَا نَبِىه َّللاه

ُجَكَها قَاَل » نَعَْم «. قَاَل َوُمعَاِويَةُ تَْجعَلُهُ َكاتِبًا بَْيَن يَدَْيَك. قَاَل » نَعَْم «. قَ  ِ اَل أَبِى ُسْفيَاَن أَُزوِّ

ُرنِى َحتهى أُقَاتَِل اْلُكفهاَر َكَما ُكْنُت أُقَاتُِل اْلُمْسِلِمينَ  . قَاَل » نَعَمْ َوتَُؤمِِّ   

Kaum Muslimin tidak memandang dan berkumpul dengan Abu Sufyân, lalu 

Abu Sufyan berkata kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص : “Wahai, Nabi Allah! Berikanlah kepadaku 

tiga perkara”. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menjawab: “Iya”. Abu Sufyân berkata: “Aku memiliki 

perempuan Arab yang terbagus dan tercantik, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. 

Aku menikahkannya denganmu”. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menjawab: “Iya”. Abu Sufyân berkata: 

“Mu’awiyah engkau jadikan sebagai juru tulismu”. Beliau menjawab: “Iya”. Abi 

Sufyân pun berkata: “Perintahkanlah kepadaku hingga aku memerangi orang-orang 

kafir sebagaimana dahulu aku memerangi kaum Muslimin”. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menjawab: 

“Iya”. [HR Muslim, no. 6359].12 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Nabi  ملسو هيلع هللا ىلص 

memintanya menjadi penulisnya karena kepandaian dan amanahnya” 

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh 

umur biologis yaitu hingga 65 tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap 

protokol Notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol notaris yang telah 

 
12 Imam An-Nawawi, Al-Minhaj: Syarah Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj - Jilid 11 (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2010). Hal. 464 
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disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang 

hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu 

bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor notaris yang 

bersangkutan. Namun mengingat tanggung jawab notaris sebagaimana yang diatur 

dalam UUJN, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun, notaris mengambil 

cuti, notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan notaris sudah meninggal dunia.13 

Notaris sebagaimana halnya para profesional lain di bidang hukum memiliki 

batas masa jabatan (pensiun) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu 

“notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris 

tersebut telah berumur 65 tahun.” Dapat pula notaris tersebut mengajukan kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rekomendasi dari Majelis 

Pengawas Daerah berdasarkan pertimbangan kesehatan notaris yang bersangkutan 

untuk memperpanjang masa jabatannya selama 2 tahun. 

Sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut notaris telah melewati beberapa 

fase dimulai dari pengangkatan sebagai notaris (sebelum melaksanakan 

jabatannya), kemudian fase menjalankan jabatannya secara nyata dan selanjutnya 

fase saat notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya (setelah berakhir masa 

jabatannya). Notaris yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tersebut sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah 

jabatan. Pada waktu melaksanakan jabatannya notaris dituntut untuk selalu 

berpedoman pada Sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan 

yang mendasarinya serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris.  

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin meningkat pula 

kesadaran hukum bagi masyarakat, maka perlu diikuti dengan penegakan disiplin 

dan penegakan hukum di lingkungan profesi. Hal demikian disebutkan karena 

stigma negatif terhadap profesi tidak hanya merugikan organisasi profesi tetapi juga 

masyarakat, negara dan juga pihak-pihak yang bersangkutan, karena fungsi dan 

 
13 Rindawati, ‘Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia 

Di Kabupaten Bantul’, Tesis (Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, 2018). Hal. 4 
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tanggung jawab aparat hukum serta penyandang profesi di bidang hukum teramat 

besar dan penting guna menjaga dan penegakan citra negara hukum.14 

Notaris selama masa jabatannya tersebut telah melaksanakan idealisme  

jabatan notaris akan merasa tenang dan tenteram baik pada masa jabatannya sebagai 

notaris maupun setelah berakhirnya masa jabatannya (pensiun). Sebaliknya, notaris 

jika selama masa jabatannya telah melanggar sumpah jabatan dan menyimpang dari 

apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode 

Etik Notaris maka akan menjadi bom waktu bagi dirinya sendiri serta bumerang 

yang sewaktu-waktu dapat menjerat guna mempertanggungjawabkan segala 

perbuatan semasa jabatannya tersebut. Dengan demikian berakhirnya masa jabatan 

seorang notaris bukan berarti mengakhiri tanggung jawab notaris dan notaris tidak 

dapat lepas dari jeratan tanggung jawab tersebut. 

Termasuk salah satu bentuk kesalahan Notaris dalam hal membuat akta 

Autentik adalah kesalahan dalam bentuk pengetikan naskah. Kesalahan tersebut 

membuat akta yang telah dibuatnya mengalami cacat hukum atau masalah hukum 

di kemudian hari sehingga harus dilakukan gugatan oleh salah satu pihak yang 

berkepentingan di pengadilan. Hal ini menjadi lebih menarik untuk diulas terlebih 

jika notaris pembuat akta yang mengalami salah ketik tersebut juga sudah purna 

tugas atau pensiun. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang sudah 

diuraikan maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Legalitas Akta 

Notaris Yang Terjadi Salah Ketik Pasca Pejabat Notaris Pensiun”. Penelitian ini 

diharapkan akan menjadi lebih berbobot dengan mengulas studi kasus pada 

beberapa putusan pengadilan atas akta notaris yang mengalami salah ketik. Adapun 

putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan 

Nomor Putusan No. 325/Pdt.G/2010/PN. SMG, Putusan Pengadilan Negeri Cilacap 

dengan Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2018/ PNClp dan Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 1144 K/Pdt/2017. Ketiga putusan 

 
14 Jeany Elly Wawolumaya, ‘Studi Perbandingan Tentang Pengawasan Notaris Dengan PPAT’ 

(Universitas Diponegoro Semarang, 2012). Hal. 17 
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tersebut menarik untuk dikaji karena dalam ketiga putusan tersebut terdapat frasa 

kalimat “salah ketik” dalam amar putusannya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti akan membahas mengenai 

masalah tanggung jawab notaris tersebut. Untuk membatasi permasalahan tersebut 

maka perlu dirumuskan pokok permasalahan yang hendak diteliti sebagai berikut : 

a. Bagaimana Legalitas Akta Werda Notaris yang mengalami salah ketik? 

b. Bagaimana Karakter Moral Werda Notaris dalam Tugas, Kewajiban, dan 

Kewenangan Sebagai Pejabat Umum? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan yang ingin didapatkan dari 

penelitian ini adalah berikut : 

a. Menganalisis Legalitas Akta Werda Notaris yang mengalami salah ketik. 

b. Menganalisis Karakter Moral Werda Notaris dalam Tugas, Kewajiban, dan 

Kewenangan Sebagai Pejabat Umum. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang dikemukakan di atas bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat umum dan khusus. Manfaat umum dari penelitian 

ini yakni diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat dan lembaga yang terkait di dalam penelitian serta untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 

para akademisi, praktisi maupun masyarakat terhadap pokok permasalahan yang 

dibahas.  

Sedangkan manfaat yang bersifat khusus berkaitan erat dengan pokok 

permasalahan yaitu untuk mengetahui Legalitas Akta Werda Notaris yang 

mengalami salah ketik dan Karakter Moral Werda Notaris dalam Tugas, Kewajiban, 

dan Kewenangan Sebagai Pejabat Umum dengan memberikan kajian ilmiah yang 

komprehensif terkait dua pokok masalah tersebut. 
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1.5. Kerangka Konsep 

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut 

pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan 

yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris di tuntut 

supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari oleh lima kriteria nilai 

moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut15: 

a. Legalitas. Legalitas adalah perihal (keadaan) sah; keabsahan.16 Legalitas 

merupakan ciri khas dari akta autentik.17 

b. Autentik. Artinya menghayati dan menunjukan diri sesuai dengan keasliannya, 

autentik pribadi profesional hukum antara yaitu tidak menyalahgunakan 

wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, 

mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri 

dengan kebijakan dan tidak semata-mata menunggu perintah atasan, dan tidak 

mengisolasi diri dari pergaulan. 

c. Akta Notaris. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang 

mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris 

merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan 

pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. 

Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan 

alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini 

merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat 

penting. 

 
15 Neza Dwi Andika, ‘Implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris Tentang Serah 

Terima Protokol Notaris Pengganti Dengan Notaris (Studi Di Kota Medan)’, Tesis (Universitas 

Sumatera Utara, 2020). Hal. 3 
16 Anggie T. H. Sihotang, ‘Legalitas Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Dan 

Berita Acara Rapat Yang Dibuat Berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007’, Tesis (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 

2018). Hal. 31 
17 Mujib Medio Annas, ‘Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Di Peroleh 

Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Bersumber Dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta 

Kuasa Jual Yang Telah Dibatalkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681k/Pdt/2015)’, 

Tesis (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019). 

Hal. 94 
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d. Werda Notaris. Werda Notaris artinya notaris yang telah pensiun atau telah 

memasuki usia 65 tahun. 

e. Karakter Moral. Moral adalah pengetahuan seseorang terhadap hal baik atau 

buruk. Sedangkan karakter adalah tabiat seseorang yang langsung di-drive oleh 

otak. Sehingga kaitannya dengan jabatan Notaris yaitu, menolak segala bentuk 

korupsi, kolusi, suap dan pungli, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian 

melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

1.6. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian adalah bagian penting dalam penelitian hukum dan 

tentunya penelitian-penelitian bidang ilmu lainnya. Penelitian hukum untuk 

kepentingan akademis (terutama untuk skripsi, tesis, dan disertasi) disyaratkan 

harus bersifat original. Penelitian ini berbeda dengan karya tulis ilmiah yang pernah 

ada sebelumnya terkait kajian yuridis tentang pertanggungjawaban Notaris yang 

telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun terhadap 

minuta akta yang telah dibuat, sebelumnya telah terdapat 2 karya tulis ilmiah yang 

topik dan pembahasannya terkait notaris yang telah pensiun, berikut ini beberapa 

hasil penelitian tesis hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pensiunan 

Notaris terdahulu diantaranya:  

1. Tesis dengan judul “Tanggung jawab Notaris setelah berahir masa jabatannya 

terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang jabatan notaris‟ disusun oleh Ima Erlie Juana, SH. Di Program 

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 

Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada Juni 2010. Terhadap dua 

rumusan masalah yang dibahas di dalam tesis. Rumusan masalah yang pertama 

adalah bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, 

Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas akta yang 

dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya, yang kedua Sampai kapankah 

batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris 

pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas setiap akta yang 

dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum (openbaar 

ambtenaar) yang berwenang membuat akta Autentik dapat dibebani tanggung 
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jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat 

akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran 

materiil atas akta yang dibuatnya. Ketentuan mengenai Batas waktu Notaris 

dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat 

pelanggaran dalam pembuatan akta Autentik harus didasarkan pada ketentuan 

daluarsa dalam Pasal 1967 KUHPerdata untuk daluarsa dalam hukum perdata 

yaitu selama tiga puluh tahun dan Pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana 

yaitu dua belas tahun. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban notaris 

terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai batas waktu atau daluarsanya habis 

meskipun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau berhenti dari 

jabatannya sebagai Notaris. Tetapi setelah lewat masa daluarsanya, para pihak 

tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban Notaris yang bersangkutan. 

2. Tesis dengan judul “Tanggung jawab Notaris terhadap gugatan pihak ke tiga 

setelah berahir masa jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris”, disusun oleh Andi Mirnasari Gusriana, SH. 

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Depok. 

Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada Juni 2011, terdapat tiga 

rumusan masalah yang dibahas yang pertama Bagaimana pertanggungjawaban 

notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berahir masa jabatannya karena 

lewatnya batas usia sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan 

ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Kedua 

Bentuk-bentuk gugatan apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh pihak 

ketiga. Ketiga Bagaimana bentuk perlindungan hukum Notaris yang telah 

berahir masa jabatannya tersebut terhadap gugatan pihak ketiga. Kesimpulan 

dari penelitian tesis ini adalah pasal 65 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas 

setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau 

dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris ini berarti bahwa 

tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan sampai 

notaris pensiun. 

Berdasarkan pemaparan dua judul penelitian tesis tersebut di atas dapat 

diketahui bahwa tesis tersebut memiliki judul, Rumusan masalah, Isu hukum dan 
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metode penelitian yang berbeda dari penelitian penulis serta tesis ini mengunakan 

peraturan yang baru yaitu UUJN 2014, sehingga tesis yang berjudul “Legalitas Akta 

Notaris Yang Terjadi Salah Ketik Pasca Pejabat Notaris Pensiun” merupakan karya 

akademik yang memiliki orisinalitas, bukan hasil plagiasi dan dapat 

dipertanggungjawabkan orisinalitasnya oleh penulis. 

Selain itu konsentrasi yang penulis ingin kaji adalah pada permasalahan 

salah ketik yang terjadi pada saat pembuatan akta Autentik sehingga diharapkan hal 

ini menjadikan penelitian ini lebih orisinil dibandingkan penelitian terdahulu. 

Termasuk didalamnya juga melakukan kajian atas tiga putusan pengadilan yang 

terkait dengan kesalahan ketik pada akta yang dibuat oleh seorang Notaris. 

1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip 

hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang akan dihadapi. 

Metode penelitian adalah elemen absolut yang harus ada dan berfungsi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan18 serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai 

dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.19 

1.7.1. Tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu dengan 

melaksanakan suatu pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum dari buku-buku 

atau literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum 

dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat agar menjadi suatu acuan 

berperilaku nantinya.20 

1.7.2. Pendekatan yang digunakan 

Sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif, maka 

pendekatan masalah yang digunakan adalah dasar pendekatan kasus (Case 

Approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun tipe penelitian 

 
18 Michelle Starla Ongko and Ariawan Gunadi, ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang 

Diubah Secara Sepihak (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 

146/PDT/2018/PT.BDG.)’, Jurnal Hukum Adigama, 2.2 (2019), 1–17. Hal. 7 
19 S Shobroni, ‘Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai 

Konvensional’, Jurnal of Admiration, 1.6 (2020), 773–88 

<http://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/112>. Hal. 775 
20 Krisnayanti, Widiati, and Astiti. Hal. 236 
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yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan 

menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai gejala yang timbul 

dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berusaha mencari jawaban atas 

pemasalahan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan.21 

1.7.3. Sumber-sumber bahan penelitian 

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu: bahan Hukum Primer 

yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan, 

bahan Hukum Sekunder yang berupa buku-buku mengenai Kenotariatan, literatur, 

jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah, dan bahan Hukum Tersier yang berupa surat 

kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia. 

1.7.4. Prosedur pengumpulan sumber-sumber 

Bahan hukum primer dalam penulisan ini diperoleh dengan membaca dan 

menelaah peraturan perundang-undangan dengan teknik studi pencatatan dan studi 

dokumentasi, sedangkan bahan hukum sekunder adalah dengan membaca dan 

menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti literatur, 

artikel-artikel dan jurnal hukum.  

Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, bahan hukum tersebut 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum argumentatif dan 

disajikan secara deskriptif analisis, yaitu disajikan dengan apa adanya, dianalisis 

serta diberikan uraian-uraian dengan penafsiran untuk selanjutnya disajikan secara 

umum dan sistematis. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menguraikan tentang 

pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas dalam pokok permasalahan. Selain 

itu ditentukan pula pokok permasalahan yang membatasi topik permasalahan yang 

akan dibahas oleh peneliti serta tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian. 

Kemudian diterangkan pula mengenai metode penelitian untuk menentukan hasil 

 
21 Gusriana. Hal. 8 
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penelitian dengan menguraikan bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis data dan 

bahan hukum, alat pengumpulan data serta metode analisis data. Terakhir mengenai 

sistematika penulisan berisi gambaran umum tentang penelitan yang akan ditulis 

Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisi penjelasan dan uraian teoritis yang 

menjadi pisau analisis permasalahan penelitian hukum. Tinjauan pustaka memuat 

uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap factual problem, legal 

problem dan/atau conseptual problem, serta hasil penelitian sebelumnya yang 

berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, preposisi, konsep atau pendekatan 

terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Bab III dan IV: Pembahasan atas pokok permasalahan yang diteliti oleh 

peneliti berlandaskan pada teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Bab ini dibagi 

menjadi tiga sub bab. Pertama mengenai landasan teori yang terdiri dari sejarah 

notaris, notaris sebagai pejabat umum, pengangkatan dan pemberhentian notaris 

yang terdiri dari syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris, prosedur 

pengangkatan notaris dan pemberhentian notaris, serta kewenangan, kewajiban dan 

larangan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

dan Kode Etik Notaris. Sub bab kedua terdiri dari tinjauan tentang Gambaran situasi 

dan kondisi notaris yang telah pensiun (Purnabakti Notaris), Penyimpanan dan 

Pengambilalihan Protokol Notaris Dalam Hal Notaris Pensiun, Wewenang 

Pemegang Protokol Notaris setelah Notaris pensiun. Sub bab ketiga menguraikan 

tentang pertanggungjawaban notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir 

masa jabatannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Selain itu membahas mengenai bentuk-bentuk gugatan yang mugkin akan 

dilakukan oleh pihak ketiga serta perlindungan hukum terhadap notaris setelah 

berakhir masa jabatannya terhadap gugatan pihak ketiga. 

Bab V : Kesimpulan terhadap pembahasan pada bab sebelumnya dilengkapi 

dengan saran yang berfungsi untuk memberikan anjuran atau masukan terhadap 

pokok permasalahan maupun anjuran untuk kemajuan akademis. 
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Bagian terakhir dari tesis ini berisi Daftar Pustaka dan juga daftar lampiran 

yang memuat referensi yang penulis gunakan dalam menyusun tulisan ini. 

 

 

  


