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Abstract: The aims of this research are to analiyze the concept of Notary’s accuracy  
in the making of authentic deeds and the legal consequences therefrom to the said 
notarial deeds which are made by ignoring the accuracy. This reseach is normative 
legal reseach and the type of the research is vague norms in Articles 15 paragraph 
(1) and Article 16 paragraph (1) letter a of Act Number 2 Of 2014 as Amendment to 
Act Number 30 of  2004 concerning Notary Office. The results of the research are 
firstly, the forms of the Notary liability can be administrative, civil and criminal li-
ability. Especially with regard to Notary criminal liability it is not regulated in the 
Notary criminal liability it is not regulated in the Notary Office Act, however, the 
Notary criminal liability strongly depends on the “intention” (opzet ) of the Notary 
in conducting the said action. Secondly, in the making of authentic deed, the Notary 
must be liable if the event that the deed he has made there are intentional mistakes 
or violations by the Notary, on the Notary. On the contrary, if the event that the 
element of the mistake or violation  occurs with the appearer party, as long as the 
Notary performs his authority in accordance with the regulatioan, the said Notary is 
not liable because he only records what have been informed by the parties stipulated 
in the deed.
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Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis  konsep kecermatan oleh No-
taris dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang 
dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta 
autentik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, 
dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 
Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa konsep mengenai kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta 
autentik dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan 40 UUJN,  serta 
Pasal  1851  ayat  (2)  juncto  Pasal  1868  KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 
165/286  RBg, yang menegaskan bahwa Notaris  harus memperhatikan bentuk dan 
tata cara pembuatan akta autentik yang ditetapkan dalam undang-undang (syarat 
formil), ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 
dalam akta autentik (syarat materil), menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Akibat hukum ter-
hadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan 
dalam pembuatan akta autentik, maka akta autentik tersebut  berakibat non existent, 
atau menyebabkan akta autentik tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuk-
tian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegas-
kan di dalam Pasal 1869  KUH Perdata, Pasal 41 dan Pasal 84  UUJN.

Kata Kunci:  Akibat Hukum, Notaris, Pembuatan Akta Autentik, Tidak Cermat

PENDAHULUAN
Salah satu perkembangan yang aktual dan 

memperoleh perhatian seksama dalam masa 
sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan 
yang masih akan berlangsung di masa yang 
akan datang adalah semakin meluasnya arus 
globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, 
budaya maupun bidang-bidang kehidupan 
lainnya.Perkembangan teknologi informasi 
dan transportasi telah menjadikan kegiatan di 
sektor perdagangan meningkat secara pesat 
dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai 
pasar tunggal bersama.1

Setiap anggota masyarakat mempunyai 

1 Zaeni Asyhadie. (2005). Hukum Bisnis: Prinsip 
dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hlm. 5.

kebutuhan dan kepentingan. Seseorang dalam 
kehidupannya sehari-hari membutuhkan be-
raneka ragam kebutuhan, di antaranya kebu-
tuhan pangan, sandang dan papan. Kesemua 
itu tidak mungkin dapat dilakukannya tanpa 
berhubungan dengan orang lain dan kebutu-
han tersebut ada yang sama dan ada pula yang 
bertentangan, misalnya kepentingan si pen-
jual dan kepentingan si pembeli. Kepentingan 
si penjual adalah untuk menerima uang, se-
dangkan kepentingan si pembeli adalah untuk 
menerima barang yang dibelinya.2

Dengan adanya kepentingan yang berbe-
da-beda di dalam masyarakat tersebut, maka 
sering terjadi pertentangan antara satu ke-

2  Ibid.,. hlm. 35.
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pentingan dengan kepentingan lainnya. Agar 
kepentingan yang saling bertentangan itu ti-
dak menimbulkan kekacauan di dalam ma-
syarakat. Agar perdamaian dalam masyarakat 
tetap terpelihara, ketertiban, kebenaran dan 
keadilan dapat ditegakkan, maka masyarakat 
memerlukan petunjuk hidup yang dinamakan 
”hukum”.3

Dahulu masyarakat dalam melakukan 
perbuatan hukum cukup dengan adanya kata 
sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, 
dengan dilandasi atas saling percaya mem-
percayai. Sebagian besar masyarakat teru-
tama pada masyarakat yang masih diliputi 
oleh adat kebiasaan yang kuat masih kurang 
menyadari pentingnya suatu dokumen seb-
agai alat bukti, sehingga kesepakatan diantara 
para pihak cukup dilakukan secara lisan. Un-
tuk peristiwa-peristiwa yang penting hanya 
dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa 
orang saksi, biasanya yang menjadi saksi ial-
ah tetangga, teman sekampung, pegawai desa 
atau pengetua adat.  Seiring dengan perkem-
bangan zaman, kebutuhan akan alat bukti ter-
tulis dirasakan semakin penting. Setiap model 
hubungan yang dijalin seperti perjanjian-per-
janjian yang dibuat oleh masyarakat (para pi-
hak) akan melahirkan hak dan kewajiban baru 
bagi masing-masing pihak. 

Hak dan kewajiban ini perlu dibentengi 
dengan dokumen-dokumen yang dapat di-
jamin legalitasnya, sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelak-
sanaan hak dan kewajiban. Adanya kesadaran 
hukum yang tinggi pada masyarakat meru-
pakan salah satu faktor yang mendorong ma-
syarakat untuk membuat perjanjian dihada-
pan Notaris.

Untuk itu diperlukan adanya suatu kepas-

3 Ibid.,  hlm. 36.

tian hukum yang diwujudkan dalam suatu 
alat bukti yang kuat yaitu berupa akta auten-
tik, maka kedudukan Notaris sebagai pejabat 
umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat akta autentik (kecuali ditentu-
kan lain oleh undang-undang) juga semakin 
penting. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris 
benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti 
sempurna di antara para pihak yang membuat 
perjanjian.4

Notaris merupakan pejabat umum yang 
ditunjuk oleh undang-undang dalam mem-
buat akta autentik dan sekaligus Notaris 
merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. 
Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus 
dapat bersikap profesional dan mematuhi per-
aturan perundang-undangan serta menjunjung 
tinggi Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pe-
jabat umum kepadanya dituntut tanggung 
jawab terhadap akta yang di buatnya, yakni 
tanggung jawab hukum dan tanggung jawab 
moral. 5

Dalam hal tanggung jawab Notaris ter-
hadap akta yang dibuatnya maka haruslah 
pula mengacu kepada beberapa prinsip yang 
merupakan sebagai alas, dasar, tumpuan, pe-
doman dalam hal pembuatan akta Notaris. 
Prinsip hukum mengandung nilai-nilai dan 
tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan 
jembatan antara peraturan-peraturan hukum 
dengan cita-cita  sosial dan pandangan etis 
masyarakatnya.Melalui prinsip hukum ini, 
peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya 
menjadi bagian dari suatu tatanan etis.6

4 Ibid., hlm. 37.
5 Habib Adjie. (2009). Sanksi Perdata dan 

Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 
Publik. Bandung: Refika Aditama, hlm. 35.

6 Wirjono Prodjodikoro. (1981). Hukum Perdata 
Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. 
Bandung: Sumur Bandung, hlm. 11.



161 

Lambung Mangkurat Law Journal  Vol 2 Issue 2,  September (2017)

Dalam hal tanggung jawab Notaris terha-
dap akta yang dibuatnya maka ada beberapa 
prinsip mengenai kecermatan seorang Notaris 
dalam pembuatan suatu akta autentik yang 
harus dijadikan pedoman dalam menjalankan 
tugas jabatan Notaris, yaitu sebagai pedoman 
atau prinsip dalam pelaksanaan tugas jabatan 
Notaris yang baik, dengan substansi dan 
pengertian untuk kepentingan Notaris. Prin-
sip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:7

1. Prinsip Kepastian Hukum 
Notaris dalam menjalankan tugas jabatan-
nya wajib berpedoman secara normatif 
kepada aturan hukum yang berkaitan den-
gan segala tindakan yang akan diambil 
untuk kemudian dituangkan dalam akta.  
Bertindak berdasarkan aturan hukum 
yang berlaku tentunya akan memberikan 
kepastian kepada para pihak, bahwa akta 
yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris 
telah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku, sehingga jika terjadi permasala-
han, akta Notaris dapat dijadikan pedo-
man oleh para pihak.

2. Prinsip Persamaan 
Notaris dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat tidak membeda-beda-
kan satu dengan yang lainnya berdasar-
kan keadaan sosial-ekonomi atau alasan 
lainnya. Bahkan Notaris wajib memberi-
kan jasa hukum di bidang kenotariatan 
secara cuma-cuma kepada orang yang 
tidak mampu. Hanya alasan hukum yang 
boleh dijadikan dasar bahwa Notaris ti-
dak dapat memberikan jasa kepada yang 
menghadap Notaris

3. Prinsip Kepercayaan 

7 https://www.google.com/search?q=pengerti
an+prinsip+kehati-hatian+Notaris&ie=utf-
8&oe=utf-8. Diakses 3 April 2016

Jabatan Notaris merupakan jabatan keper-
cayaan yang harus selaras dengan mereka 
yang menjalankan tugas jabatan Notaris 
sebagai orang yang dapat dipercaya. No-
taris sebagai jabatan kepercayaan, wa-
jib untuk menyimpan rahasia mengenai 
akta yang dibuatnya dan keterangan/per-
nyataan para pihak yang diperoleh dalam 
pembuatan akta, kecuali undang-undang 
memerintahkannya untuk membuka ra-
hasia dan memberikan keterangan/ per-
nyataan tersebut kepada pihak yang me-
mintanya. Hal tersebut di atas merupakan 
hak ingkar Notaris yang diatur UUJN.

4. Prinsip Kehati-hatian/Kecermatan
Prinsip kehati-hatian/kecermatan ini 
merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 
(1) UUJN. Notaris mempunyai peranan 
untuk menentukan suatu tindakan dapat 
dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. 
Sebelum sampai pada keputusan seperti 
ini, Notaris harus mempertimbangkan 
dan melihat semua dokumen yang diper-
lihatkan kepada Notaris, meneliti semua 
bukti yang diperlihatkan kepadanya, 
mendengarkan keterangan atau pernyata-
an para pihak. Keputusan tersebut harus 
didasarkan pada alasan hukum yang harus 
dijelaskan kepada para pihak. Pertimban-
gan tersebut harus memperhatikan semua 
aspek hukum termasuk masalah hukum 
yang akan timbul di kemudian hari. Se-
lain itu, setiap akta yang dibuat di hada-
pan atau oleh Notaris harus mempunyai 
alasan dan fakta yang mendukung untuk 
akta yang bersangkutan atau ada pertim-
bangan hukum yang harus dijelaskan ke-
pada para pihak/penghadap.

5. Prinsip Profesionalitas
Prinsip ini merupakan suatu persyaratan 

yang diperlukan untuk menjabat suatu 
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pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam 
pelaksanaannya memerlukan ilmu penge-
tahuan, keterampilan, wawasan dan sikap 
yang mendukung sehingga pekerjaan pro-
fesi tersebut dapat dilaksanakan dengan 
baik sesuai dengan yang direncanakan. 
Dapat dipahami bahwa profesionalisme 
merupakan suatu kualitas pribadi yang 
wajib dimiliki oleh seseorang dalam men-
jalankan suatu pekerjaan tertentu dalam 
melaksanakan pekerjaan yang diserah-
kan kepadanya. Profesionalisme dalam 
profesi Notaris mengutamakan keahlian 
(keilmuan) seorang Notaris dalam men-
jalankan tugas jabatannya berdasarkan 
peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik 
Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris 
dalam menjalankan tugas jabatannya di-
wujudkan dalam melayani masyarakat 
dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh 
Notaris. Di mana Notaris tersebut harus 
didasari atau dilengkapi dengan berb-
agai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-
ilmu lainnya yang harus dikuasai secara 
terintegrasi oleh Notaris, sehingga akta 
yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris 
tersebut mempunyai kedudukan sebagai 
alat bukti yang sempurna dan kuat. Hal 
ini  sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf 
e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 117, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4432) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 
5491) (untuk selanjutnya disebut UUJN) 

menyebutkan, mewajibkan seorang No-
taris untuk memberikan pelayanan sesuai 
dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali 
ada alasan untuk menolaknya. 
Masalah hukum (law problem) karena 

terdapatnya kekaburan norma hukum (vage 
norm) berkaitan dengan konsep mengenai ke-
cermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta 
autentik yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) 
dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Adapun 
ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, menegas-
kan bahwa:

Notaris berwenang membuat Akta auten-
tik mengenai semua perbuatan, perjan-
jian, dan penetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/atau 
yang dikehendaki oleh yang berkepentin-
gan untuk dinyatakan dalam Akta auten-
tik, menjamin kepastian tanggal pembua-
tan Akta, menyimpan Akta, memberi-
kan grosse, salinan dan kutipan Akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta 
itu tidak juga ditugaskan atau dikecual-
ikan kepada pejabat lain atau orang lain 
yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kemudian Pasal 16 ayat (1) UUJN diatur 
mengenai kewajiban Notaris dalam men-
jalankan tugasnya. Bunyi pasal tersebut seb-
agai berikut:
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wa-
jib:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, man-

diri, tidak berpihak, dan menjaga kepent-
ingan pihak yang terkait dalam perbuatan 
hukum;

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta 
Akta dan menyimpannya sebagai bagian 
dari Protokol Notaris;

c. melekatkan surat dan dokumen serta si-
dik jari penghadap pada Minuta Akta;
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d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, 
atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta 
Akta;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ke-
tentuan dalam Undang-Undang ini, kecu-
ali ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai 
Akta yang dibuatnya dan segala keteran-
gan yang diperoleh guna pembuatan Akta 
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, ke-
cuali undang-undang menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 
(satu) bulan menjadi buku yang memuat 
tidak lebih dari50 (lima puluh) Akta, 
dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat 
dalam satu buku, Akta tersebut dapat di-
jilid menjadi lebih dari satu buku, dan 
mencatat jumlahMinuta Akta, bulan, dan 
tahun pembuatannya pada sampul setiap 
buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap 
tidak dibayar atau tidak diterimanya su-
ratberharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan 
dengan wasiat menurut urutan waktu 
pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana 
dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil 
yang berkenaan dengan wasiat ke pusat 
daftar wasiat pada kementerian yang me-
nyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari 
pada minggu pertama setiap bulan beri-
kutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pen-
giriman daftar wasiat pada setiap akhir 
bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang 
memuat lambang Negara Republik In-
donesia dan pada ruang yang melingkar-

inya dituliskan nama, jabatan, dan tempat 
kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan pengha-
dap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 
(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang 
saksi khusus untuk pembuatan Akta wa-
siat di bawah tangan, dan ditandatangani 
pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, 
danN otaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.
Kekaburan hukum (vage norm) yang di-

maksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 
ayat (1) huruf a UUJN adalah bahwa pasal 
tersebut hanya mengatur mengenai kewajiban 
Notaris untuk menggunakan kecermatan 
dalam pembuatan akta Notaris, atau bertin-
dak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak 
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak 
yang terkait dalam perbuatan hukum akan 
tetapi pasal tersebut tidak mengatur sepenuh-
nya mengenai penjelasan yang jelas dan lugas 
mengenai bentuk konkrit konsep kecermatan 
oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik, 
serta mengenai implikasi hukum terhadap 
akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tanpa 
menggunakan kecermatan oleh Notaris dalam 
pembuatan akta autentik.

Hadirnya kewajiban Notaris untuk 
menggunakan kecermatan oleh Notaris dalam 
pembuatan akta autentik yang dibuat oleh 
Notaris adalah semata-mata bertujuan untuk 
menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta 
autentik yang dibuat Notaris tersebut. Akta 
Notaris tersebut akan menjadi bukti bahwa 
telah terjadi suatu perbuatan hukum yang di-
lakukan oleh para pihak/penghadap serta ti-
dak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.8

Dari uraian di atas, patut dipertanyakan 
mengenai konsep kecermatan oleh Notaris 

8 Ibid., hlm. 36.
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dalam pembuatan akta autentik dan akibat hu-
kum akta Notaris yang dibuat tanpa mengin-
dahkan (memperhatikan) kecermatan dalam 
pembuatan akta autentik.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis pene-

litian hukum normatif, yaitu merupakan 
penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti dan menggunakan bahan hu-
kum, yaitu bahan hukum primer, bahan hu-
kum sekunder bahan hukum tersier yang di-
dapat dari penelitian kepustakaan (library 
research).9

Tipe penelitian hukum ini mengenai 
kekaburan norma hukum (vage norm), yaitu 
aturan dari peraturan perundang-undangan 
dari pokok permasalahan sudah ada, namun 
belum jelas. Adapun kekaburan hukum (vage 
norm) yang dimaksud adalah terdapat dalam 
Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf 
a UUJN. Pasal tersebut hanya mengatur men-
genai kewajiban Notaris untuk menggunakan 
kecermatan dalam pembuatan akta Notaris, 
akan tetapi pasal tersebut tidak mengatur 
sepenuhnya mengenai konsep kecermatan 
oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik 
dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang 
dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) 
kecermatan dalam pembuatan akta autentik.

Pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan konsep (conseptual  approach), 
yaitu manakala peneliti tidak beranjak dari 
aturan hukum yang ada. Hal itu dilaku-
kan karena memang belum atau tidak ada 
aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. 
Pendekatan konsep ini bersifat universal oleh 
karena itu penulis menelaah pandangan-pan-
dangan sarjana hukum dari berbagai Negara 

9  Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian 
Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 130.

mengenai suatu masalah tersebut.10

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis 
yang menggunakan penjelasan-penjelasan 
untuk menggambarkan permasalahan dan 
kemudian dilakukan analisa untuk mencari 
jawaban terhadap permasalahan.

Jenis bahan hukum digunakan dalam 
penelitian ini bersumber pada bahan hokum 
primer, berupa Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23), HIR/
RBg, dan UUJN serta kode etik Notaris. Ba-
han hukum sekunder, yaitu bahan yang diper-
oleh dari buku-buku dan situs internet.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Konsep Kecermatan Oleh 
Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik

Berkaitan dengan pengaturan hukum 
mengenai penggunaan konsep kecermatan 
oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik 
dapatlah didasarkan pada ketentuan Pasal 15 
ayat (1)  UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 
15 ayat (1) UUJN tersebut, jelaslah bahwa 
penggunaan konsep kecermatan oleh Notaris 
dalam pembuatan akta autentik adalah bertu-
juan untuk menjamin kepastian tanggal pem-
buatan akta, menyimpan akta, memberikan 
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 
itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak 
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pe-
jabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang. Kemudian berkaitan pen-
gaturan hukum mengenai penggunaan konsep 
kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan 
akta autentik dapatlah didasarkan pada keten-
tuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Meski-
pun pasal tersebut hanya mengatur mengenai 
kewajiban Notaris untuk menggunakan kon-

10 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2013). 
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 153.
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sep kecermatan dalam pembuatan akta No-
taris, atau bertindak amanah, jujur, saksama, 
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga ke-
pentingan pihakyang terkait dalam perbua-
tan hukum, akan tetapi Pasal tersebut tidak 
mengatur sepenuhnya mengenai penjelasan 
yang jelas dan lugas mengenai bentuk konkrit 
penggunaan konsep kecermatan oleh Notaris 
dalam pembuatan akta autentik, serta menge-
nai akibat hukum terhadap akta Notaris yang 
dibuat oleh Notaris tanpa mengindahkan 
(memperhatikan) kecermatan dalam pem-
buatan akta autentik dalam pembuatannya. 
Hadirnya kewajiban Notaris untuk menggu-
nakan konsep kecermatan oleh Notaris dalam 
pembuatan akta autentik adalah semata-mata 
bertujuan untuk menyelidiki kebenaran isi 
materiil dari akta autentik yang dibuat Notaris 
tersebut. Akta Notaris tersebut akan menjadi 
bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hu-
kum yang dilakukan oleh para pihak/pengha-
dap serta tidak menimbulkan kerugian bagi 
pihak lain.11

Kemudian berkaitan dengan pengaturan 
hukum mengenai konsep kecermatan oleh 
Notaris dalam pembuatan akta autentik dapat-
lah pula di dasarkan pada ketentuan Pasal 164 
HIR/Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH 
Perdata. Dalam Pasal 164 HIR menegaskan, 
bahwa: “Alat-alat bukti dalam hukum pem-
buktian perdata yang berlaku di Indonesia 
haruslah memperhatikan kebenaran suatu 
peristiwa hukum yang dimuat dalam alat 
bukti tersebut, salah satunya adalah alat bukti 
surat/alat bukti tulisan”. Berdasarkan Pasal 
164 HIR tersebut, maka jelaslah bahwa pen-
gaturan hukum mengenai penggunaan konsep 
kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan 
akta autentik dapatlah pula di dasarkan pada 

11 Ibid., hlm. 36.

ketentuan Pasal 164 HIR, yang mengamanat-
kan alat-alat bukti dalam hukum pembuktian 
perdata yang berlaku di Indonesia  haruslah 
memperhatikan kebenaran suatu peristiwa 
hukum yang dimuat dalam alat bukti terse-
but, salah satunya adalah alat bukti surat/alat 
bukti tulisan, salah satu cara yang dapat men-
jamin kebenaran suatu peristiwa hukum yang 
dimuat dalam alat bukti berupa akta autentik 
adalah dengan menggunakan konsep kecer-
matan oleh Notaris dalam pembuatan akta 
autentik tersebut.

Berkaitan dengan pengaturan hukum 
mengenai penggunaan konsep kecermatan 
oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik 
menurut teori kecermatan adalah bertujuan 
agar Notaris dalam membuat akta terdapat 
unsur kesungguhan Notaris untuk berupaya 
maksimal dalam pemanfataan pengetahuan 
keterampilan dan pertimbangan rasional den-
gan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi sebagai Notaris termasuk 
dalam menyerap informasi dan kehendak 
para pihak, kepastian data dan surat-surat 
yang ditunjukkan, sehingga dapatlah dibe-
bankan kewajiban yang dipercayakan kepada 
Notaris untuk dapat dipertanggungjawabkan 
secara profesional.12

Pentingnya pengaturan hukum mengenai 
penggunaan konsep kecermatan oleh Notaris 
dalam pembuatan akta autentik menurut teori 
kecermatan adalah hal yang wajib diterapkan 
oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik 
dalam kegiatan usahanya berdasarkan keper-
cayaan, lazimnya konsep kecermatan dalam 
hal Notaris membuat akta adalah kesunggu-
han Notaris untuk berupaya maksimal dalam 
pemanfataan pengetahuan keterampilan dan 
pertimbangan rasional dengan penuh kehati-

12 Habib Adjie. Op.Cit., hlm. 188.
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hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagai Notaris termasuk dalam menyerap in-
formasi dan kehendak para pihak, kepastian 
data dan surat-surat yang ditunjukkan, se-
hingga dapatlah dibebankan kewajiban yang 
dipercayakan kepada Notaris untuk dapat di-
pertanggungjawabkan secara profesional.13

Berkaitan dengan pengaturan hukum 
mengenai penggunaan konsep kecermatan 
oleh Notaris dalam pembuatan akta auten-
tik, ternyata dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a 
UUJN,  ditemukan asas ini sebagai penafsiran 
dari bertindak seksama. Selengkapnya diten-
tukan dalam pasal tersebut, adalah: ”Dalam 
menjalankan jabatannya, Notaris berke-
wajiban: bertindak amanah, jujur, saksama, 
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepent-
ingan pihak yang terkait dalam perbuatan hu-
kum”. Bertindak seksama menjadi tumpuan 
asas kehati-hatian yang dimaksudkan di sini 
bersinonim dengan kecermatan.

Berdasarkan teori kecermatan, maka 
Notaris wajib mempertimbangkan, melihat, 
memeriksa, semua dokumen yang diper-
lihatkan para penghadap kepadanya sebe-
lum membuat akta autentik yang diperlukan 
para penghadap. Termasuk meneliti semua 
bukti yang ada, mendengarkan keterangan, 
dan pernyataan para penghadap. Keputu-
san yang diberikan Notaris harus didasarkan 
pada argumentasi yuridis ketika menjelaskan 
prosedural kepada para penghadap, termasuk 
menjelaskan masalah-masalah hukum yang 
timbul di kemudian hari.14

Pelaksanaan asas kehati-hatian atau asas 
kecermatan selain kewajiban Notaris meru-
pakan satu di antara cara pemberian perlind-
ungan tidak langsung diberikan oleh Notaris 

13 Ibid.
14 Ibid.

kepada para pihak atau para penghadap untuk 
mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian 
hari baik risiko bagi para pihak maupun bagi 
Notaris itu sendiri, baik risiko kerugian ma-
teril maupun risiko immateril dan risiko hu-
kum.15

Dengan kata lain dapatlah ditegaskan 
bahwa teori kecermatan mengamanatkan bah-
wa Notaris dalam pembuatan akta autentik 
adalah bertujuan untuk menjamin kepastian 
tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-
akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecual-
ikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 
ditetapkan oleh undang-undang serta akta 
tersebut yang merupakan alat bukti surat/alat 
bukti tulisan, untuk dapat menjadi alat bukti 
yang dapat menjamin kebenaran suatu peris-
tiwa hukum maka diwajibkan untuk menggu-
nakan konsep kecermatan oleh Notaris dalam 
pembuatan akta autentik tersebut.16

Kemudian berkaitan dengan pengaturan 
hukum mengenai penggunaan konsep kecer-
matan oleh Notaris dalam pembuatan akta 
autentik, juga dapat didasarkan pada keten-
tuan Pasal  1851  ayat  (2)  juncto Pasal  1868  
KUH Perdata  Jo  Pasal 165/286  RBg, yang 
menegaskan:  “suatu  akta  autentik  adalah  
yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentu-
kan oleh undang-undang oleh atau di hadapan 
pejabat umum yang berwenang untuk itu di 
tempat akte itu dibuat”. Dengan kata lain ber-
dasarkan Pasal  1851  ayat  (2)  juncto  Pasal  
1868  KUH Perdata  juncto Pasal 165/286  
RBg  tersebut, jika dihubungkan dengan 
permasalahan hukum mengenai pengaturan 
hukum mengenai penggunaan konsep kecer-

15 Ibid.
16 Ibid.
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matan oleh Notaris dalam pembuatan akta 
autentik, maka jelaslah ketentuan Pasal terse-
but di atas mengamanatkan bahwa semua 
akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat  dalam  
bentuk  yang  sah  dalam  pelaksanaan  pelay-
anan jabatan mereka yang sah pula adalah 
akta-akta autentik, yang memberikan bukti 
dan mendapatkan   kepercayaan   sepenuhnya;  
sampai kepalsuannya dapat dibuktikan atau 
seseorang membuktikan sebaliknya, untuk 
menghindari akibat hukum yang merugikan 
pihak-pihak terkait di kemudian hari, maka 
wajiblah penggunaan konsep kecermatan 
oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik 
tersebut.
Implementasi Penggunaan Kecermatan 
Oleh Notaris dalam Pembuatan Akta 
Autentik

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris 
memiliki panduan yaitu berupa UUJN dan 
Kode Etik Profesi Notaris yang harus senan-
tiasa dipatuhi dan dijunjung tinggi. Salah satu 
kewajiban Notaris menurut UUJN adalah 
membacakan akta di hadapan penghadap 
dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang 
saksi dan ditandatangani pada saat itu juga 
oleh penghadap, saksi dan Notaris. Berdasar-
kan ketentuan tersebut, jelas bahwa pada saat 
pembacaan akta notaril harus dihadiri oleh 
paling sedikit dua orang saksi, begitu juga 
pada saat penandatanganan akta, saksi terse-
but juga harus turut membubuhkan tanda tan-
gannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya di 
Indonesia didasarkan kepada UUJN, yang di 
dalamnya mengatur segala kewenangan, hak 
dan kewajiban serta larangan bagi seorang 
Notaris dalam menjalankan jabatannya. No-
taris adalah seorang pejabat umum yang di-
beri wewenang oleh hukum untuk membuat 
akta-akta yang menjadi kewenangannya 

dalam menjalankan jabatannya.
Berkaitan dengan bentuk konkrit penggu-

naan kecermatan oleh Notaris dalam pembua-
tan akta autentik, dapatlah didasarkan pada 
ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yang 
menegaskan unsur dari akta autentik, yakni :17

a. bahwa akta tersebut dibuat dan diresmi-
kan (verleden) dalam bentuk menurut hu-
kum;

b. bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di 
hadapan pejabat umum;

c. bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di 
hadapan pejabat yang berwenang un-
tuk membuatnya di tempat akta tersebut 
dibuat, jadi akta itu harus di tempat we-
wenang pejabat yang membuatnya.
Implementasi penggunaan kecermatan 

oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik 
secara formal harus mengacu pada ketentu-
an Pasal 38 UUJN, juga disebutkan sebagai 
bagian-bagian atau unsur-unsur yang terdapat 
dalam akta Notaris tersebut, yaitu:
1. awal Akta atau kepala Akta memuat:

a. judul Akta;
b. nomor Akta;
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; 

dan
d. nama lengkap dan tempat kedudu-

kan Notaris.
2. badan Akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal 
lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, tempat tinggal 
para penghadap dan/atau orang yang 
mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan 
bertindak penghadap;

17 Ibid., hlm. 126.
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c. isi Akta yang merupakan kehen-
dak dan keinginan dari pihak yang 
berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tang-
gal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 
kedudukan, dan tempat tinggal dari 
tiap-tiap saksi pengenal.

3. akhir atau penutup Akta memuat:
a. uraian tentang pembacaan Akta;
b. uraian tentang penandatanganan dan 

tempat penandatanganan atau pener-
jemahan Akta jika ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal 
lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, 
dan tempat tinggal dari tiap-tiap sak-
si Akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya peruba-
han yang terjadi dalam pembuatan 
Akta atau uraian tentang adanya pe-
rubahan yang dapat berupa penam-
bahan, pencoretan, atau penggantian 
serta jumlah perubahannya.

Demikian pula Akta Notaris Peng-
ganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain 
memuat ketentuan susunan Akta seperti di 
atas, juga memuat nomor dan tanggal pene-
tapan pengangkatan, serta pejabat yang men-
gangkatnya.

Autentik tidaknya suatu akta (otentitas) 
tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat 
oleh atau di hadapan pejabat (Notaris) saja. 
Namun cara membuat akta autentik tersebut 
haruslah menurut ketentuan yang diterapkan 
oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat 
oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang 
dan tanpa ada kemampuan untuk membuat-
nya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah 
dapat dianggap sebagai akta autentik, tetapi 
mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah 
tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pi-

hak yang bersangkutan.18

Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat 
bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa 
adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan 
lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut, 
sedangkan akta di bawah tangan adalah akta 
yang dibuat dalam bentuk yang tidak diten-
tukan oleh undang-undang, tanpa perantara 
atau tidak dihadapan pejabat umum yang ber-
wenang.19

Apa itu Akta Notaris dirumuskan dalam 
Pasal 1 angka 7 UUJN, yang menyebutkan 
bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya dise-
but Akta adalah akta autentik yang dibuat 
oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk 
dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-
undang ini”. 

Suatu surat dikatakan sebagai akta bila-
mana surat yang sengaja dibuat dan ditanda 
tangani oleh pihak-pihak untuk menerang-
kan suatu peristiwa hukum dan dapat dijadi-
kan sebagai alat bukti. Surat atau akta dalam 
perkara perdata memegang peran yang sangat 
penting. Di dalam semua kegiatan yang me-
nyangkut dibidang lapangan hukum perdata, 
sengaja dicatat atau dituliskan dalam suatu 
surat atau akta sebagai maksud untuk menjadi 
alat bukti transaksi atau peristiwa hubungan 
hukum yang terjadi apabila suatu ketika tim-
bul sengketa atas peristiwa itu sehingga dapat 
dibuktikan  permasalahan dan kebenarannya 
oleh akta yang bersangkutan dihadapan pen-
gadilan.20

Ditinjau dari segi hukum pembuktian, tu-
lisan atau akta mempunyai beberapa fungsi, 

18 M. Yahya Harahap. (2006). Segi-segi Hukum 
Kontrak. Bandung: Alumni, hlm. 15.

19  Wiryono Prodjodikoro. (1973). Azas-azas Hukum 
Perjanjian. Jakarta: Sumur Bandung, hlm. 17.

.
20 Ibid., hlm. 53.
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yaitu:21

a. Berfungsi sebagai formalitas causa
Terdapat beberapa tindakan atau perbua-
tan hukum yang menjadikan surat atau 
akta sebagai syarat pokok keabsahan-
nya, maksudnya surat atau akta tersebut 
berfungsi sebagai syarat atau keabsahan 
suatu tindakan hukum yang dilakukan. 
Apabila perbuatan atau tindakan hukum 
yang dilakukan tidak sesuai dengan su-
rat atau akta, maka tindakan tersebut ti-
dak sah menurut hukum karena tidak 
memenuhi formalitas causa.

b.  Berfungsi sebagai alat bukti
Fungsi utama surat atau akta adalah seb-
agai alat bukti dan ditempatkan diurutan 
pertama oleh undang-undang sebagaima-
na yang tertera dalam Pasal 1866 KUH 
Perdata. Apabila timbul sengketa, sejak 
semula telah terdapat akta dalam bentuk 
tertulis yang dapat dipakai untuk mem-
buktikan kebenaran perbuatan hukum 
tersebut. Pada Pasal 1870 KUH Perdata 
juga dinyatakan bahwa ”suatu akta auten-
tik memberikan di antara para pihak be-
serta ahli warisnya atau orang-orang yang 
mendapat hak dari mereka, suatu bukti 
yang sempurna tentang apa yang terdapat 
didalamnya”.

c. Fungsi probationis causa
Surat atau akta yang bersangkutan meru-
pakan satu-satunya alat bukti yang dapat 
dengan sah membuktikan suatu hal atau 
perstiwa. Jadi fungsi dari akta tersebut 
adalah merupakan dasar untuk membuk-
tikan suatu hal atau persitiwa tertentu. 
Tanpa akta itu, peristiwa atau hubungan 
hukum yang terjadi tidak dapat dibukti-
kan. Kedudukan dan fungsi akta bersi-

21 Ibid., hlm. 54.

fat spesifik. Misalnya perkawinan hanya 
dapat dibuktikan dengan akta perkawi-
nan.
Mengenai syarat penghadap ditentukan 

dalam Pasal 39 UUJN mengamanatkan seb-
agai berikut:
1. penghadap harus memenuhi syarat seb-

agai berikut:
a. paling rendah berumur 18 tahun atau 

telah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.

2. penghadap harus dikenal oleh Notaris 
atau diperkenalkan kepadanya oleh dua 
orang saksi pengenal yang berumur pal-
ing rendah 18 tahun atau telah menikah 
dan cakap melakukan perbuatan hukum 
atau diperkenalkan oleh dua penghadap 
lainnya. Pengenalan oleh Notaris tersebut 
dinyatakan secara tegas dalam akta.
Implementasi penggunaan kecermatan 

oleh Notaris dalam pembuatan akta auten-
tik dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 
40 UUJN, mengamanatkan bahwa Notaris 
dalam membuat akta autentik haruslah mem-
perhatikan mengenai saksi yang terkait dalam 
pembuatan akta autentik tersebut. Ketentuan 
mengenai syarat saksi dalam pembuatan akta 
Notaris diatur dalam Pasal UUJN, yang men-
gamanatkan:
1. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris 

dihadiri paling sedikit dua orang saksi, 
kecuali peraturan perundang-undangan 
menentukan lain. Saksi dimaksud harus 
dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan 
kepada Notaris atau diterangkan tentang 
identitas dan kewenangannya kepada 
Notaris oleh penghadap. Pengenalan 
atau pernyataan tentang identitas dan ke-
wenangan saksi dinyatakan secara tegas 
dalam akta yang bersangkutan;
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2. Saksi harus memenuhi syarat sebagai 
berikut:
a. paling rendah berumur 18 tahun atau 

sebelumnya telah menikah;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. mengerti bahasa yang digunakan 

dalam Akta;
d. dapat membubuhkan tanda tangan 

dan paraf; dan
e. tidak mempunyai hubungan 

perkawinan atau hubungan darah 
dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah tanpa pembatasan derajat dan 
garis ke samping sampai dengan de-
rajat ketiga dengan Notaris atau para 
pihak.

Keabsahan Akta Autentik Yang Dibuat 
Oleh Notaris Tanpa Mengindahkan (Mem-
perhatikan) Kecermatan dalam Pembua-
tan Akta Autentik

Dalam hal pembuktian mengenal adan-
ya alat bukti yang berupa surat sebagai alat 
bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang 
memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud-
kan untuk menyampaikan buah pikiran ses-
eorang dan dipergunakan sebagai pembuk-
tian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi 
menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta 
dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan 
akta dibagi lebih lanjut menjadi akta auten-
tik dan akta dibawah tangan. Membuat inilah 
yang menjadi pekerjaan pokok sekaligus we-
wenang Notaris.22

Upaya manusia untuk memenuhi berb-
agai kepentingan bisnis atau hukum, dianta-
ranya adalah mewujudkannya dalam bentuk 
akta autentik untuk membuktikan hak-hak 

22 Edmon Makarim. (2012). Notaris dan Transaksi 
Elektronik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 
48.

seseoarang akan sesuatu hal, seperti misalnya 
kontrak bisnis. Dalam bisnis, kontrak meru-
pakan bentuk perjanjian yang dibuat secara 
tertulis yang didasarkan kepada kebutuhan 
bisnis. Untuk menjamin keautentikan kontrak 
atau perjanjian bisnis maka para pihak sering-
kali datang menghadap ke Notaris agar ke-
hendak para pihak dapat terakomodir secara 
hukum dan perjanjian yang dihasilkan dapat 
menjadi alat bukti yang sempurna.23

Keabsahan akta autentik yang dibuat oleh 
Notaris tanpa mengindahkan (memperhati-
kan) kecermatan dalam pembuatannya, maka 
suatu akta Notaris dapat menimbulkan aki-
bat  yang bervariasi kepada pihak yang ada di 
dalamnya, yaitu:24

a. hilangnya  otentisitas  akta  (akta  Notaris  
ikut  batal),  dan  tindakan  hukum  yang 
tertuang di dalamnya ikut batal, hal ini 
terjadi pada perbuatan hukum yang oleh 
Undang-Undang diharuskan dituangkan 
dalam suatu akta autentik, semisal akta 
pendirian PT;

b. akta Notaris tidak ikut batal, atau per-
buatan hukum yang tertuang di dalam-
nya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada 
perbuatan hukum yang tidak diwajibkan 
oleh Undang-Undang untuk dituangkan 
di dalam suatu akta autentik, tetapi pi-
hak-pihak yang menghendaki perbuatan 
hukum mereka dapat dibuktikan dengan 
suatu akta autentik, supaya dapat diper-
oleh suatu pembuktian yang kuat;

c. akta tetap  memiliki otentisitas atau  tin-
dakan  hukum  yang  tertuang  didalamnya 
batal. Hal ini terjadi jika  syarat-syarat 

23 Sudikno Mertokusumo. (1998). Hukum Acara 
Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hlm. 142-
143.

24 Tan Thong Kie. Op.Cit.,  hlm. 34.
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perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya 
cacat dasar hak yang menjadi objek per-
janjian, semisal jual beli yang dilakukan 
atas dasar bukti palsu.
Dalam hal keabsahan akta autentik yang 

dibuat oleh Notaris tanpa mengindahkan 
(memperhatikan) kecermatan dalam pem-
buatan akta autentik, maka juga harus dibeda 
keabsahan akta autentik yang dibuat oleh No-
taris tanpa mengindahkan (memperhatikan) 
kecermatan dalam pembuatan akta autentik 
dengan istilah, yaitu:25

a. batal demi  hukum,  akibatnya  perbuatan  
hukum  yang  dilakukan  tidak  memiliki 
akibat hukum sejak terjadinya perbuatan 
hukum tersebut atau berdaya surut (ex-
tunc), dalam praktik batal demi hukum 
didasarkan pada putusan pengadilan yang 
telah memiliki kekuatan hukum tetap;

b. dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan 
hukum yang dilakukan tidak memiliki 
akibat hukum  sejak  terjadinya  pem-
batalan  dan  dimana  pembatalan  atau  
pengesahan perbuatan  hukum  tersebut  
tergantung  pada  pihak  tertentu,  yang  
menyebabkan perbuatan hukum tersebut 
dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya 
dapat dibatalkan, tetap  berlaku  dan  
mengikat  selama  belum  ada  putusan  
pengadilan  yang  telah memiliki kekua-
tan hukum tetap yang membatalkan akta 
tersebut;

c. non  existent,  akibatnya  perbuatan  hu-
kum  yang  dilakukan  tidak  ada  atau  
non existent, atau menyebabkan akta 
tersebut mengalami penurunan kekuatan 
pembuktian dari akta autentik menjadi 
akta di bawah tangan, yang disebabkan   
karena tidak dipenuhinya essensialia dari 

25 Ibid., hlm. 35.

suatu perjanjian atau tidak memenuhi 
salah satu unsur atau semua unsur dalam 
suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi 
non existent secara dogmatis tidak diper-
lukan putusan pengadilan, namun dalam  
praktik  tetap diperlukan putusan pen-
gadilan yang memiliki kekuatan hukum 
tetap dam implikasinya sama dengan 
batal demi hukum.
Berkaitan dengan keabsahan akta auten-

tik yang dibuat oleh Notaris tanpa mengin-
dahkan (memperhatikan) kecermatan dalam 
pembuatan akta autentik, maka kebatalan  
diatur  secara  tidak  lengkap  dalam  Pasal  
1444 sampai dengan Pasal 1456  KUH Per-
data  dan dilengkapi dengan yurisprudensi 
dan doktrin sebagai sumber hukum lainnya, 
di mana kebatalan dapat disebabkan oleh 
ketidakcakapan bertindak, ketidakwenangan 
bertindak, cacat kehendak, bentuk perjanjian, 
bertentangan dengan Undang-Undangan, atau 
bertentangan dengan ketertiban umum dan 
kesusilaan.
Status Hukum Atas Akta Autentik Yang 
Dibuat Oleh Notaris Tanpa Mengindah-
kan (Memperhatikan) Kecermatan Dalam 
Pembuatan Akta Autentik

Dalam hal pembuktian mengenal adanya 
alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti 
tertulis. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi 
menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta 
dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan 
akta dibagi lebih lanjut menjadi akta auten-
tik dan akta di bawah tangan. Membuat inilah 
yang menjadi pekerjaan pokok sekaligus we-
wenang Notaris.26

Kemudian dalam perkembangannya 

26 Wirjono Prodjodikoro. (1981). Hukum Perdata 
Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu.  
Bandung: Sumur Bandung, hlm. 11.
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melakukan perjanjian para pihak yang ter-
kait tidak selalu menuangkan perjanjian yang 
disepakatinya tersebut ke dalam bentuk akta 
autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang 
berwenang dalam hal ini adalah Notaris, ban-
yak pula para pihak yang melakukan perjan-
jian untuk kemudian hanya dituangkan dalam 
bentuk akta di bawah tangan untuk kemudian 
dilakukan legalisasi dan registrasi kepada pi-
hak Notaris untuk meningkatkan kekuatan 
pembuktian akta di bawah tangan tersebut.27

Dasar hukum untuk menjawab status hu-
kum atas akta autentik yang dibuat oleh No-
taris tanpa mengindahkan (memperhatikan) 
kecermatan dalam pembuatan akta autentik, 
adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 
1868 KUH Perdata. Kemudian ditegaskan 
kembali dalam Pasal 1869 KUH Perdata, 
yang menegaskan: “Suatu akta yang karena 
tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 
dimaksud di atas, atau karena suatu cacat 
dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan 
sebagai akta autentik, namun demikian mem-
punyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tan-
gan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

Dengan kata lain status hukum atas 
akta autentik yang dibuat oleh Notaris tanpa 
mengindahkan (memperhatikan) kecermatan 
dalam pembuatan akta autentik adalah han-
ya menjadi akta di bawah tangan dan tidak 
setara dengan akta autentik, karena untuk 
dapat dikatakan sebagai akta autentik harus 
memenuhi syarat yang diatur dalam 1868 dan 
Pasal 1869 KUH Perdata.

Pasal 1868-1869 KUH Perdata tersebut 
hanya merumuskan arti kata autentik dan ti-
dak menyebutkan siapa pejabat  umum  itu,  

27 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. (2003). 
Hukum Kontrak. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm. 3.

bagaimana  bentuk  aktanya dan kapan pe-
jabat  umum  itu berwenang. Secara implisit 
Pasal ini menghendaki adanya suatu undang-
undang yang mengatur tentang pejabat umum 
dan bentuk aktanya sebagaimana dituangkan 
di dalam  UUJN.

Notaris  memiliki  kewajiban  mencip-
takan  otentisitas  dari  akta-akta  yang dibuat-
nya oleh atau dihadapannya dan otentisitas 
aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-
syarat formal atau syarat-syarat bentuk (ge-
bruik in de vorm) yang ditentukan dalam 
UUJN terpenuhi dan otentisitas ini tidak di-
tentukan oleh peraturan perundang-undangan 
lainnya.28

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta 
Autentik Yang Dibuat Tanpa Mengindah-
kan (Memperhatikan) Kecermatan dalam 
Pembuatan Akta Autentik dan Menimbul-
kan Kerugian Pihak Lain

Pembuatan akta autentik oleh Notaris 
tanpa mengindahkan (memperhatikan) ke-
cermatan dalam pembuatan akta autentik dan 
menimbulkan kerugian pihak lain, maka No-
taris dapat dimintakan pertanggungjawaban 
dan mendapatkan sanksi administratif, berupa 
teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian 
sementara, pemberhentian dengan hormat; 
atau pemberhentian dengan tidak hormat. Se-
lain itu, Notaris yang melanggar kecermatan 
dalam pembuatan akta autentik dan menim-
bulkan kerugian pihak lain maka kepada pi-
hak Notaris diwajibkan kepadanya untuk ber-
tanggung jawab seperti membayar ganti rugi 
kepada pihak lain yang dirugikannya. Hal ini 
telah sesuai dan selaras dengan Pasal 1346 
KUH Perdata, yaitu:
a. kerugian yang telah diterimanya, yaitu 

28  Tan Thong Kie. Op.cit. hlm. 34.
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berupa penggantian biaya-biaya dan 
kerugian;

b. keuntungan yang sedianya akan diperoleh 
Ketentuan tentang ganti rugi dalam 

KUH Perdata diatur dalam Pasal 1243 sam-
pai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Dari 
pasal-pasal itu dapat ditarik suatu kesimpu-
lan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi 
adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada 
debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam 
suatu perikatan untuk memberikan penggan-
tian biaya, rugi dan bunga yang telah diten-
tukan. Sedangkan biaya adalah segala penge-
luaran atau perongkosan yang nyata-nyata 
telah dikeluarkan oleh kreditur. Rugi adalah 
segala kerugian karena musnahnya atau ru-
saknya barang-barang milik kreditur akibat 
kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah 
segala keuntungan yang diharapkan atau su-
dah diperhitungkan.

PENUTUP
Simpulan

Konsep mengenai penggunaan kecer-
matan oleh Notaris dalam pembuatan akta 
autentik dapat didasarkan pada ketentuan 
Pasal 38 sampai Pasal 40 UUJN, serta Pasal  
1851  ayat  (2)  juncto Pasal  1868 sampai 
dengan Pasal 1869  KUH Perdata juncto Pas-
al 164 HIR juncto Pasal 165/286  RBg, yang 
menegaskan bahwa penggunaan kecermatan 
oleh Notaris dalam pembuatan akta auten-
tik adalah terdiri dari diwajibkannya Notaris 
memperhatikan bentuk dan tata cara pembua-
tan akta autentik yang ditetapkan dalam un-
dang-undang (syarat formil), ketetapan yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta autentik (syarat ma-
teril), menjamin kepastian tanggal pembuatan 
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 
salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepan-

jang pembuatan akta-akta itu tidak juga di-
tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 
lain atau orang lain yang ditetapkan oleh un-
dang- undang serta mewajibkan Notaris un-
tuk membacakan akta di hadapan penghadap 
dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang 
saksi dan ditandatangani pada saat itu juga 
oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Akibat hukum terhadap akta Notaris yang 
dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) 
kecermatan dalam pembuatan akta autentik, 
maka akta autentik tersebut berakibat non  ex-
istent, atau menyebabkan akta tersebut men-
galami penurunan kekuatan pembuktian dari 
akta autentik menjadi akta di bawah tangan, 
karena  tidak dipenuhinya essensialia dari 
suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah 
satu unsur dalam suatu perbuatan hukum 
tertentu yang tertuang dalam akta dalam hal 
ini adalah mengalami cacat dalam isi dan 
bentuknya, hal ini sebagaimana ditegaskan 
pada Pasal 1869  KUH Perdata, Pasal 41 
dan Pasal 84  UUJN, serta status hukum atas 
akta autentik yang dibuat oleh Notaris tanpa 
mengindahkan (memperhatikan) kecermatan 
dalam pembuatan akta autentik adalah hanya 
akan menjadi akta yang setara dengan akta di 
bawah tangan, sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 1869 KUH Perdata.

Saran

Hendaknya ketentuan dalam Pasal 38 
sampai dengan Pasal 40 UUJN, dan Pasal 1851  
ayat  (2)  juncto Pasal  1868  KUH Perdata  
juncto Pasal 164 HIR jis Pasal 165/286 RBg, 
dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh pi-
hak Notaris sebagai konsep mengenai kecer-
matan oleh Notaris dalam pembuatan akta 
autentik.

Hendaknya penggunaan konsep kecer-
matan dalam pembuatan akta autentik selalu 
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digunakan Notaris dalam pembuatan akta 
autentik agar tidak mengalami akibat hukum 
terhadap akta Notaris yang dibuatnya yang 
berakibat non  existent,  atau menyebabkan 
akta tersebut mengalami penurunan kekuatan 
pembuktian dari akta autentik menjadi akta di 
bawah tangan.
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