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RINGKASAN 
 

IKA HANDAYANI, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, PEBRUARI 2010. Kedudukan Hukum Akta Notaris 
Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan. Komisi Pembimbing, Ketua: Afifah 
Kusumadara, SH.,LLM., SJD., Anggota: Siti Hamidah, SH.,MM. 
 
 Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah 1). Bagaimana 
kedudukan hukum akta Notaris dalam proses penyidikan?, 2). Bagaimana akibat 
hukum dari akta Notaris yang memuat keterangan palsu?.  Tujuan penelitian 
adalah untuk menganalisa kedudukan dan kekuatan pembuktian dari suatu akta 
Notaris dalam proses penyidikan dan memperoleh kajian tentang akibat hukum 
dari akta Notaris yang isinya memuat keterangan palsu. 
 Penelitian utama dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif 
dengan pertimbangan titik tolak penelitian ini adalah kedudukan hukum akta 
Notaris dalam proses penyidikan dan akibat hukum dari akta Notaris yang 
memuat keterangan palsu dengan cara analisa terhadap peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dari kekuatan pembuktian dari akta Notaris. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hukum akta Notaris 
adalah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh 
ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta Notaris harus sesuai dengan 
Undang-undang Jabatan Notaris. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna jika memenuhi 3 (tiga) aspek, yaitu : aspek lahiriah, aspek 
formal, dan aspek materiil.  Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur 
yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dinyatakan 
sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 
tangan.  

Akibat hukum terhadap akta Notaris yang memuat keterangan palsu, 
apabila pihak yang medalilkan dapat membuktikannya, maka akta Notaris 
tersebut batal demi hukum. Adapun perjanjian yang tertulis dalam akta tersebut 
batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab (causa) 
yang halal atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat  subjektif suatu 
perjanjian.  

 
Kata kunci:   Kedudukan Hukum, Akta Notaris, Alat Bukti dan Proses Penyidikan 
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SUMMARY 

 

IKA HANDAYANI, Postgraduate Magister of Notary Program of Faculty of Law in 

Brawijaya University, FEBRUARY 2010. The Law’s Status of Notarial Document 

as Evidence in an Investigation Process. Counselors, Chairman: Afifah 

Kusumadara, SH., LLM., SJD., Member: Siti Hamidah, SH., MM. 

 

 The problem being researched in this thesis are 1). How is the law’s 

status of Notarial document in an investigation process? 2). How is the law effect 

from Notarial documents that filled with false information? The purpose of the 

research is to analyze the status and the evidence power from a Notarial 

document in an investigation process and gaining studies about the law effect of 

Notarial document which contained with false information. 

 The main research in this thesis is a law experiment of normative juridical 

with the research’s starting point of consideration is the law status of Notarial 

document in an investigation process and the law effect from Notarial document 

filled with false information using analysis  to the legislation rules which has 

become the basis of proofing power of Notarial documents. 

 The result of this research shows that the law’s status of Notarial 

document is as evidence which has perfect proofing power. For it to have a 

perfect proofing power, all procedure provisions and procedures for making a 

Notarial document must according to the Notarial Role Regulations. Notarial 

document has perfect proofing power if it qualified for 3 (three) aspects, they are: 

physical aspect, formal aspect, and material aspect. If there are any procedure 

that’s yet to fulfilled, and that procedure can be explained, then the document 

declared as a document that has proofing power as an underhand document. 

 The law effect to the Notarial document that filled with false information, if 

the postulate party can proof it, then the Notarial document is forfeite by the law. 

Any agreement written in that document is also forfeited by the law, because it 

doesn’t add up to the objective term which is the legal cause or it can be forfeited 

because it doesn’t have the subjective term of an agreement. 

 

Key words: Law’s Status, Notarial Document, Evidence and Investigation 

Process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul 

dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan 

hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat 

bukti diantara mereka1. Menurut sejarah, Lembaga Notariat tersebut sudah 

dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara2. Pejabat Notaris bermula 

sejak masuknya pemerintah Belanda ke Indonesia pada permulaan abad ke-

17 dan hanya diatur dalam Instructie Voor Notarissen In Indinesia (stbl.1822-

11),  kemudian pada tahun 1625 dan tahun 1765 dibuatlah 2 buah reglement 

yang sering mengalami perubahan-perubahan seiring dengan kebutuhan 

masyarakat saat itu3. 

Pada Tahun 1860 pemerintah Belanda melakukan penyempurnaan 

terhadap reglement-reglement yang mengatur mengenai pejabat Notaris 

tersebut guna menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris 

di Indonesia dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda, 

sehingga diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op Het 

Notaris Ambt in Indonesia, Stb. 1860:3) pada tanggal 26 Januari 1860 yang 

mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.4  

                                                 
1
 Chairunnisa Said Selenggang, “Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia”, Makalah 

disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, 

Depok: 2008 
2
Distriani Latifah, ”Akta Notaris sebagai alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan 

Pembuktian Yang Sempurna”,  http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-

sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurna/, tanggal akses 

25 Juni 2009 
3
 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 18 

4
 Ibid, hal. 20 
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Saat ini di Indonesia, pengaturan mengenai Lembaga Notariat diatur 

dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-

undang Jabatan Notaris). Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-undang 

Jabatan Notaris tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.  

Kedudukan Notaris dalam masyarakat masih disegani. Masyarakat 

membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat 

diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) 

memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan 

penasehat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang 

tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-

hari yang akan datang5  

Selanjutnya ditentukan pula bahwa6: 

1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,  
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang  berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
dengan undang-undang. 
 

2) Notaris berwenang pula : 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

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

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

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 
surat yang bersangkutan 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya 
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta 
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

                                                 
5
 Tan Thong Kie, Studi  Notariat Serba Serbi Pratek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 

2000, hal. 162. 
6
 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). 
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g. membuat akta risalah lelang 
 

Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik 

yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan7. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya 

adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat 

jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara 

perdata maupun tuntutan pidana  dari pihak lain. Jika sampai terjadi gugatan 

dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan 

ikut tersangkut dalam persoalan para pihak yang berkenaan dengan akta 

yang telah dibuat di Notaris tersebut.  

Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris 

dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya8, maka Notaris 

terkadang dipanggil sebagai saksi bahkan tidak jarang Notaris dijadikan 

tersangka sebagai pihak yang ikut serta melakukan atau membantu 

melakukan suatu tindakan membuat atau memberikan keterangan palsu ke 

dalam akta Notaris9.  

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah 

                                                 
7
 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris 

8
 Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.22 
9
 Artikel Media Notariat edisi Januari – Pebruari 2005. 
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pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian10. Jadi segala 

sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat 

tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, maka tidak 

termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat11. Alat bukti tulisan 

atau surat dalam hukum pembukti dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

macam, yaitu : surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan12. 

Surat biasa ini dibuat tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti, 

tetapi apabila dikemudian hari, dijadikan alat bukti dalam penyidikan dan di 

persidangan maka hal ini bersifat insidental (kebetulan saja). Berbeda 

dengan akta otentik, akta otentik merupakan akta yang dibuat dengan bentuk 

sebagaimana ditentukan Undang-undang “oleh” dan atau “dihadapan” 

seorang pejabat umum (Notaris) yang berwenang untuk itu ditempat dimana 

akta tersebut dibuat dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah 

pihak. Jadi akta otentik dibuat untuk digunakan dalam pembuktian. 

Sedangkan akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja digunakan 

untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat 

umum13. 

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang 

berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para 

pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta Notaris 

pada hakikatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang 

diberitahukan oleh para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris 

mempunyai kewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang 

                                                 
10

 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, 

hal.62. 
11

 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.559 
12

 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Alumi, Bandung, 2004, 

hal.14 
13

 Habib Adjie, op cit, hal.120 
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sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan 

membacakannya ke para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut. 

Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan 

dalam akta Notaris14. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah 

tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, 

tanpa perantara atau tidah dihadapan pejabat umum (Notaris) berdasarkan 

pasal 1874 KHUPerdata. 

 Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat 

sempurna. Karena akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, 

yaitu15 :  

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht) yang 
merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan 
keabsahannya sebagai akta otentik. 

2. Kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht) yang memberikan 
kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-
betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para 
pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan 
prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. 

3. Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) yang merupakan 
kepastian tentang materi suatu akta. 

Akta otentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum 

dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai hubungan 

bisnis, kegiatan-kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, 

masalah keluarga dan lain-lain. Kebutuhan akan alat bukti tertulis atau surat 

berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangannya 

tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan 

sosial baik ditingkat regional maupun global. Akta otentik dapat menentukan 

secara jelas hak, kewajiban dan kepastian hukum. Hal ini yang melatar-

belakangi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik. 

                                                 
14

 ibid, hal.45 
15

 Ibid, hal.26-27 
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Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam pasal 1868 

KUHPerdata yaitu, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu ditempat  akta dibuat”. Dikarenakan pasal 

1868 KUHPerdata belum menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud 

dengan pejabat umum dan akta otentik, maka Undang-undang Jabatan 

Notaris Nomor 30 Tahun 2004 memperjelas secara tegas apa yang dimaksud 

dengan pejabat umum dan akta otentik. Dalam Undang-undang Jabatan 

Notaris pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Sedangkan akta otentik 

dijelaskan pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris, yang 

berbunyi: “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini”. 

Dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang 

bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala 

peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali 

ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian  akta ini. 

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan 

bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau 

menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya 

sesuai dengan aturan hukum16.  

                                                 
16

 Berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg bahwa yang mendalilkan mempunyai suatu hak , 

atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, 

diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. 
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Hal ini berbeda dengan perkara pidana, akta Notaris sebagai akta 

otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim 

dalam pembuktian, atau bersifat bebas17. Maka untuk itu diharapkan adanya 

suatu persepsi yang sama terutama menyangkut keberadaan akta otentik 

tersebut dalam konteksnya sebagai salah satu alat bukti. Hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan pada sekurang–kurangnya 

dua alat bukti yang sah bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan 

terdakwa benar-benar melakukannya18. Oleh karena itu, meskipun akta 

otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, namun dalam 

perkara pidana, akta otentik masih dapat digugurkan dengan alat bukti lain 

yang lebih kuat, misalnya dengan pernyataan pihak ketiga atau pihak-pihak 

lain yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. 

Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan 

alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan bernilai sempurna. Namun 

nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan 

dukungan alat bukti lain19. Sehingga alat bukti surat berupa akta notaris 

                                                 
17

 Berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”, M.Yahya 

Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di 

Pengadilan,Banding,Kasasi  dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.283 
18

 Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa 

asas, yaitu: 

1. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau “kebenaran 

sejati” (materiel waarheid), bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini hakim bebas menilai 

kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. 

2. Asas keyakinan hakim seperti terdapat dalam jiwa ketentuan pasal 183 KUHAP 

3. Asas batas minimum pembuktian, alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang dikeluarkan 

berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun 

nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk 

berdiri sendiri. Ibid, hal.310-311 
19

 Ibid, hal.311 
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dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dikesampingkan oleh hakim di 

pengadilan20.  

Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap 

tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, berdasarkan pendapat Habib 

Adjie yang mengutip Putusan Makamah Agung nomor: 702K/sip/1973, 5 

September 197321 :  

Dalam kontruksi Hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan 
Notaris yaitu “memformulasikan keiinginan/tindakan penghadap/para 
penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan 
hukum yang berlaku”, hal ini sebagaima tersebut dalam Yurisprudensi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “..Notaris fungsinya hanya 
mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukan oleh 
para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi 
Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang 
dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut” (Putusan 
Makamah Agung nomor:702K/sip/1973, 5 September 1973). 

Inilah yang sering menjadi kendala utama bila Notaris diminta oleh penyidik 

sebagai saksi, dikarenakan penyidik belum memahami masalah bahwa 

berdasar Putusan Makamah Agung nomor: 702K/sip/1973 tanggal 5 

September 1973, Notaris tidak dapat diwajibkan untuk menjamin bahwa apa 

yang dinyatakan oleh para penghadap adalah benar. Dalam kenyataan 

banyak Notaris harus berurusan baik dengan penyidik, penuntut umum 

maupun hakim dalam proses peradilan pidana. 

Di dalam praktik Notaris hal tersebut di atas sering terjadi, yaitu jika 

sebuah akta Notaris tersangkut dalam sebuah perkara pidana dan akta 

Notaris tersebut diindikasikan sebagai awal atau penunjuk terjadinya perkara 

pidana. Menurut pendapat Habib Adjie22 :  

Dalam hal ini pihak penyidik tidak pernah menilai akta Notaris sebagai hal 
yang “apa adanya”, tetapi akan mencari “ada apa” di balik “apa adanya” 
atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke Notaris telah 

                                                 
20

 Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada akta notaris, alat bukti surat berupa 

akta notaris tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti akta notaris tetap memerlukan 

dukungan dari alat bukti lainya, ibid 
21

 Habib Adjie, op cit, hal.21 
22

 ibid, hal.9 
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“benar berkata” dan dituangkan dalam bentuk akta otentik, dan jika 
terbukti penghadap tidak “berkata benar” atau “ada yang tidak benar” 
sehingga menjadi “tidak berkata benar” maka hal tersebut oleh pihak 
penyidik dapat menggiring Notaris sebagai pihak “menyuruh melakukan” 
atau “membantu melakukan” atau “turut serta melakukan” dan dapat 
menjadi tersangka.  

 
Berikut ini terdapat beberapa contoh kasus yang berhubungan 

dengan akta Notaris sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyidikan, 

kasus pertama : Tuan A (selaku penjual) dan Tuan B (selaku pembeli), 

datang ke Notaris agar dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, dimana 

sertifikat hak milik  tersebut tertulis atas nama Tuan C (yang merupakan ayah 

dari Tuan A yang telah meninggal dunia). Dalam pembuatan Akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli, apabila penjualnya adalah para ahli waris maka 

diperlukan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan 

setempat untuk dijadikan dasar dari pembuatan akta tersebut. Dalam surat 

keterangan ahli waris tersebut disebutkan ada 3 orang ahli waris yaitu A,D 

dan E. Maka semua pihak (penjual dan pembeli) menghadap dan 

menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris23. Ternyata ada salah satu 

dari ahli waris yang tidak tercantum dalam surat Keterangan Ahli Waris, 

sehingga salah satu ahli waris tersebut melapor kepada Kepolisian. Dalam 

hal ini akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut sudah sah menurut hukum 

karena dibuat di hadapan atau oleh Notaris, serta Notaris telah membacakan 

isi akta, dan para penghadap dan saksi-saksi telah menandatangani akta 

tersebut24. 

Contoh kasus kedua : Pada suatu hari A datang ke Notaris dengan 

membawa akta Pendirian CV, dimana A (Direktur) dan B (Komanditer) adalah 

pendiri CV. A meminta agar dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. 

Bahwa CV tersebut ada perubahan pengurus, dimana ada pengurus yang 

                                                 
23

 Wawancara dengan Notaris D pada tanggal 25 Agustus 2009 pukul 16.00 WIB 
24

 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris  
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keluar dan ada pengurus yang masuk. A mengatakan bahwa B ingin keluar 

dari CV tersebut dan digantikan oleh C, namun B sulit untuk datang ke kantor 

Notaris. Maka Notaris memberikan saran harus ada surat kuasa dari B untuk 

A (yang menerangkan bahwa B memberikan kuasa sepenuhnya kepada A 

untuk menghadap dan menandatangani akta perubahan AD CV). Setelah 

mendapat surat kuasa dari B, maka Notaris membuat akta perubahan AD CV 

(dasar aktanya adalah surat kuasa tersebut yang telah ditandatangani B dan 

bermeterai cukup). Suatu ketika B melapor ke Kepolisian bahwa dia tidak 

pernah membuat surat kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut.25  

Dari dua kasus diatas, akta Notaris dapat digunakan sebagai alat 

bukti dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan. Dalam hukum 

acara perdata akta Notaris adalah akta otentik sebagai alat bukti bersifat 

formil, yang artinya bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti 

sedemikian rupa karena dianggap melekat pada akta itu sendiri, sehingga 

alat pembuktian yang lain tidak diperlukan lagi26.Sedangkan dalam hukum 

acara pidana pembuktiannya bersifat materiil dimana harus ada 2 alat bukti 

lainnya dan keyakinan hakim.  

Keberadaan, kedudukan dan fungsi akta Notaris adalah berhubungan 

secara langsung dengan hukum pembuktian, terutama dalam rangka 

pembuatan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik. Berdasarkan uraian 

dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul tesis sebagai berikut : “KEDUDUKAN HUKUM AKTA 

NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI  DALAM PROSES PENYIDIKAN”  

1.2 Rumusan Masalah  

                                                 
25

 Tan Thong Kie, Op cit, ha 229.  
26

  Saifuddin Arief, Renvoi bulan Maret 2009, hal.68. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam tesis 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum akta Notaris dalam proses penyidikan? 

2. Bagaimana akibat hukum dari akta Notaris yang memuat keterangan 

palsu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk menganalisa kedudukan dan kekuatan pembuktian dari suatu 

akta Notaris dalam proses penyidikan. 

2. Memperoleh  kajian  tentang akibat hukum dari akta Notaris yang isinya 

memuat keterangan palsu. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu 

hukum khususnya dalam bidang kenotariatan tentang kedudukan 

hukum akta Notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan. 

b. Melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada 

mengenai akta Notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan dan 

sebagai referinsi penelitian selanjutanya dalam perkembangan bidang 

kenotariatan.  

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Notaris  

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi Notaris sebagai 

pejabat umum untuk membuat akta Notaris yang sesuai dengan 

undang-undang.  

b. Bagi penyidik  
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Penelitian ini dapat dijadikan wacana agar meningkatkan saling 

pengertian antara penyidik dengan Notaris dalam hal kedudukan 

hukum akta notaris sebagai alat bukti.  

c. Bagi masyarakat 

Penelitain ini dapat bermafaat sebagai informasi bagi masyarakat 

yang mengunakan jasa Notaris untuk lebih jujur dalam menyampaikan 

keinginan mereka kepada Notaris . 

1.5  Sistem Penulisan 

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab 

guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang 

diteliti.  Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok 

pembahasannya adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat, serta sistematika penulisan pada tesis mengenai kedudukan hukum 

akta Notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terkait dengan bahasan 

mengenai kedudukan hukum akta notaris sebgai alat bukti dalam penyidikan, 

yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang akta 

Notaris sebagai alat bukti, hukum pembuktian dan proses penyidikan.  

Sedangkan kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori 

kepastian hukum. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang dipergunakan dalam 

penelitian guna penulisan tesis, yaitu penelitian hukum normatif dengan 
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menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu : pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 

approach) 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dan 

pembahasan atas hasil penelitian tersebut, dengan fokus analisa  mengenai 

kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dalam proses penyidikan, serta akibat hukum 

akta notaris yang memuat keterangan palsu. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup, berisi kesimpulan yang pada hakikatnya 

merupakan kristalisasi atau endapan sari dari seluruh uraian pada bagian-

bagian sebelumnya, selanjutnya berdasarkan uraian tersebut, Peneliti 

berusaha untuk merakit secara runtun bab-bab yang telah diuraikan ke dalam 

satu kesatuan yang tercipta pada judul tesis guna pemberian saran sebagai 

bentuk kontribusi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Akta Notaris sebagi Alat Bukti 

Menurut Prof. Subekti27 alat bukti, adalah alat–alat yang 

dipergunakan untuk membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka 

pengadilan, misalnya bukti-bukti yang bersifat tulisan, dan dan bukti-bukti 

yang bukan tulisan seperti, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-

lain. 

Alat bukti yang bersifat tertulis dapat berupa surat dan dapat 

berupa akta. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang 

dimaksudkan untuk menuangkan isi hati atau untuk menyampaikan buah 

pikiran seseorang dan dapat dipergunakan dalam pembuktian.28  

Alat pembutikan tertulis yang berupa surat, merupakan salah satu 

alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti surat ini, memegang 

peranan penting dalam semua kegiatan yang menyangkut bidang 

keperdataan, misalnya jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa 

menyewa dan sebagainya.  

Alat pembuktian tertulis yang berupa surat, menurut A. Pitlo 

adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan 

suatu isi pikiran29. Sudikno Mertokusumo, juga menjelaskan bahwa alat 

bukti tertulis yang berupa surat adalah segala sesuatu yang memuat 

tanda-tanda baca yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk 

menyampaikan buah pemikiran seseorang dan dapat dipergunakan 

                                                 
27

 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal.21 
28

 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.62. 
29

 Pitlo, Pembuktian Dan Daluwarsa, cetakan ke-1, 1978, Itermasa, sebagaimana dikutip oleh 

Teguh Samudra, op cit, hal.12 
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sebagai pembuktian30. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak 

memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda 

bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pemikiran, tidaklah termasuk 

dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat, misalnya gambar, foto atau 

peta. 

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam bentuk 

akta dan surat bukan akta. Menurut A. Pitlo, akta adalah suatu surat yang 

ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk 

dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat31. 

Sudikno Mertokusumo, juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

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 pembuktian32. Dengan 

demikian maka dapat dimengerti bahwa tidak setiap surat merupakan 

akta. Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus 

ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, harus digunakan oleh 

orang untuk keperluan siapa akta itu dibuat, dan harus dimaksudkan 

untuk alat pembuktian. Apabila suatu surat tidak memenuhi ciri-ciri di 

atas, maka surat tersebut tidak dapat digolongkan sebagai akta. 

Pada umumnya di dalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud 

dengan akta adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum 

(Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum 

dan dipergunakan sebagai alat pembuktian33. Akta masih dapat 

dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. 

                                                 
30

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal.142 
31

 Teguh Samudra, op cit, hal.37 
32

 Ibid, hal.38 
33

 M. Yahya Harahap, Hukum…, op cit,  hal.564 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum 

pembuktian dikenal sedikitnya 3 alat bukti tertulis: 

1. Akta otentik 

2. Akta dibawah tangan, dan 

3. Surat (yang bukan berupa akta) 

Secara teroritis, yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat 

atau akta yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. 

Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat 

itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi 

sengketa34. Sedangkan secara dogmatig (menurut hukum positif), yang 

dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata 

bahwa suatu akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.  

Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik : 

a. Untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Maksudnya, 

dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta dimaksud, maka berarti 

perbuatan hukumnya tidak terjadi, contohnya dalam hal pemberian 

hibah (Pasal 1682-1683 KUHPerdata).  

b. Untuk pembuktian, yakni bahwa dengan tidak adanya atau tidak 

dibuatnya akta dimaksud, maka berarti perbuatan hukumnya tidak 

dapat terbukti adanya, contohnya tentang perjanjian kawin (Pasal 150 

KUH Perdata). 

Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau 

tulisan yang dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang untuk itu 

melainkan dibuat sendiri oleh para pihak, bentuknya bebas dan dapat 

                                                 
34

 Sudikno Mertokusumo, Op cit, hal. 145  
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dibuat dimana saja35. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan 

pembutian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada 

penyangkalan dari salah satu pihak36. Pasal 1869 KUHPerdata 

merumuskan akta di bawah tangan sebagai berikut: 

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya 
pegawai yang dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam 
bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun 
demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan 
jika ditandatangani oleh para pihak. 
 
Sedangkan yang dimaksud dengan surat yang bukan berupa akta 

adalah surat biasa yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat 

bukti.  Apabila di kemudian hari surat itu dijadikan sebagai alat bukti, 

maka hal itu merupakan kebetulan saja, misalnya: surat cinta, surat 

lamaran pekerjaan, memo, catatan harian dan pembukuan.  

Suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini 

dapat diketahui dari pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu akta 

otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau 

orang-orang yang mendapat hak darinya, suatu bukti yang sempurna 

tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Kekuatan pembuktian sempurna 

yang dimaksud adalah bahwa dengan adanya bukti akta otentik saja 

tanpa ada alat bukti lain, sudah dapat membuktikan kebenaran suatu 

peristiwa. 

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan 

sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

Undang-undang Jabatan Notaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan 

                                                 
35

 Wawancara dengan Notaris D pada tanggal 25 Agustus 2009 pukul 16.00 WIB 
36

 Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 1875 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu tulisan di 

bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara 

menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang 

menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, bukti yang 

sempurna seperti akta otentik”. 
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Soerodjo, bahwa ada 3 unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal 

suatu akta otentik, yaitu37: 

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum 
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang 

berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat  
 
Akta notaris yang adalah akta otentik memberikan pembuktian 

sempurna terhadap para pihak dan atau ahli warisnya serta terhadap 

orang-orang yang mendapat hak darinya.  

Undang-undang Jabatan Notaris pasal 1 angka 1 menjelaskan 

bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang ini”. Jadi berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata juncto 

pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris maka disimpulkan 

bahwa Notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat 

akta otentik. Dengan kata lain, Notaris adalah pejabat umum yang 

ditunjuk oleh Undang-undang untuk membuat akta otentik. 

Akta otentik dapat dibedakan menjadi akta yang dibuat “oleh” 

pejabat umum dan akta yang dibuat “dihadapan” pejabat umum38. Akta 

yang dibuat “oleh” pejabat umum lazimnya disebut dengan istilah “akta 

pejabat” atau “relaas akta”. Akta tersebut merupakan uraian secara 

otentik tentang suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang 

dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum yaitu Notaris39 didalam 

menjalankan jabatannya, contohnya Berita Acara Rapat Pemegang 

Saham dalam Perseroan Terbatas. Dalam akta ini, Notaris menerangkan 

                                                 
37

 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di indonesia, Arkla, Surabaya, 2003, hal.148 
38

 Dalam pasal 165 HIR (pasal 285 Rbg, pasal 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa otentik dapat 

dibagi menjadi (1) akta yang dibuat oleh pejabat (acte ambtelijk, procesverbaal akte), (2) akta yang dibuat 

oleh para pihak (partijakte).  
39

 Habib Adjie, op cit, hal.128 



Ik
a 

Han
da

ya
ni

. D
O

 N
O

T 
CO

PY
.

atau memberikan kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan 

dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi kata ‘oleh” disini 

dimaksudkan karena inisiatif dari isi akta ini40, tidak datang dari orang 

yang diberitakan tentang sesuatu di dalam akta ini. 

 Sedangkan akta yang dibuat “dihadapan” pejabat umum, 

lazimnya disebut dengan istilah “akta partij” (akta pihak)41. Akta ini 

merupakan akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena 

perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Pejabat Umum 

(Notaris)42, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh orang yang lain 

kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya43.  Contohnya adalah 

akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk 

penjualan di muka umum atau lelang), kemauan terakhir (wasiat), kuasa 

dan lain-lain44. 

Dalam “akta partij” tercantum secara otentik keterangan-

keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam 

akta ini, disamping relaas dari Notaris itu sendiri, yang menyatakan 

bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya, 

sebagaimana yang dicantumkan dalam akta ini. Jadi pejabat umum 

(Notaris) hanya mendengar apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak 

yang menghadap dan menyatakan atau mewujudkan kehendak para 

pihak dalam akta. Pada prinsipnya dalam aspek pembuatannya, inisiatif 

ada pada para pihak untuk membuatnya dan pejabat umum (Notaris) 

                                                 
40

 Oleh menunjukan adanya pekerjaan dari Notaris sendiri, R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum 

Notariat di indonesia,Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.58 
41

 Ibid 
42

 GHS Lumban Tobing, op cit, hal.51 
43

 ibid 
44

 Wawancara dengan Notaris D pada tanggal 25 Agustus 2009 pukul 16.00 WIB 
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hanya mendengarkan, menyaksikan dan menuangkan dalam perjanjian 

tersebut. 

Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta Notaris 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

1. Harus dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 

38 : 

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas : 
a. Awal akta atau kepala akta 
b. Badan akta 
c. Akhir atau penutup akta 

 
(2) 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 kedudukan notaris 

 
(3) Badan akta memuat : 

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganega-raan, 
pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap 
dan/atau orang yang mereka wakili 

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap 
(yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak dan keinginan 
dari penghadap” adalah dasar hukum bertindak) 
Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak 
yang berkepentingan, dan 

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi 
pengenal 
 

(4) Akhir atau penutup akta memuat :  
a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 16 ayat (1) huruf l atau pasal 16 ayat (7) 
b. Uraian tentan penandatanganan dan tempat penandata-

nganan atau penerjemahan akta apabila ada 
c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan 
d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang 
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. 
 

(5) Akta Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat 
sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat 
nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang 
mengangkatnya.  
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Apabila persyaratan di atas tidak dipenuhi maka akta Notaris yang 

bersangkutan akan kehilangan sifat otentiknya. 

2. Para penghadap harus memenuhi syarat sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 39 sebagai berikut : 

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah ; 

      dan 

b. cakap melakukan perbuatan hukum. 

(2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenankan 

kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur 

paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan 

perbuatan hukum atau diperkenakan oleh 2 (dua) penghadap 

lainnya. 

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diyatakan 

sejelas tegas dalam akta. 

 

3. Para saksi harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 40 sebagai berikut: 

(1) setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 

(dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan 

mengatur lain. 

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 

menikah 

b. Cukup melakukan perbuatan hukum 

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta 

d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan 

e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubunga darah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan 

derajat dan garis kesamping sampai derajat ketiga dengan 

Notaris atau para pihak.  

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh 

notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan 

tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh 

penghadap. 

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan 

saksi dinyatakan secara tegas dalam akta. 

 

Jika seluruh persyaratan tentang prosedur atau tata cara 

pembuatan akta di atas terpenuhi, maka akta Notaris memiliki kekuatan 
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pembuktian yang sempurna. Akan tetapi, jika persyaratan tentang 

prosedur pembuatan akta tidak dipenuhi, atau prosedur yang tidak 

dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta Notaris tersebut dengan 

proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan45. Hal ini telah diatur 

dalam Undang-undang Jabatan Notaris pasal 41 yang menyatakan 

bahwa “apabila ketentuan dalam pasal 39 dan pasal 40 tidak dipenuhi, 

akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan”. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akta Notaris 

merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna apabila akta Notaris tersebut dibuat dengan mengikuti 

prosedur atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

Jabatan Notaris. 

2.1.2  Hukum Pembuktian 

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian 

bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapat putusan hakim yang benar dan adil46.  

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang 

sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan 

kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai 

suatu kebenaran47.  

Berhubungan dengan itu, “pembuktian” dalam arti yang luas 

adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang 

                                                 
45

 Habib Adjie, op cit, hal. 126 
46

 Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi 

Hukum nasional, Jakarta, 2003, hal. 5  
47

 M.Yahya Harahap, op cit , 2004, hal.496 
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sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa 

yang dikemukan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Dengan kata 

lain, membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum 

sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim atas dalil-dalil yang 

dikemukakan para pihak yang bersengketa48. 

Sedangkan menurut Bambang Waluyo49 pembuktian adalah suatu 

proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan 

ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. 

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata adalah “sistem 

positif” (positief wettelijk bewijsleer) dimana hakim hanya terbatas 

menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan 

penggugat dan tergugat50. Dalam sistem pembuktian formal, jika alat bukti 

sudah mencukupi secara hukum, hakim harus mempercayainya sehingga 

unsur keyakinan hakim dalam sistem pembuktian perdata tidak 

berperan51.  

Sebaliknya, sistem pembuktian hukum acara pidana adalah 

dengan “sistem negatif” (negatief wettelijk bewijsleer) yaitu hakim mencari 

kebenaran materiil (materiele waarheid)52. Yang dimaksud dengan sistem 

negatif adalah suatu pembuktian di depan pengadilan yang harus 

memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan 

hakim53. 

                                                 
48

 Subekti, op cit, hal. 1 
49

 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, 

hal.3 
50

 Munir Fuady,Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata),Citra Aditya Bakti,2006, hal.2 
51

 Ibid,hal 3. 
52

 Subekti, op cit, 1987, hal.9 
53

 Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan 

kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta 

sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakiam, M.Yahya Harahap, Pembahasan 
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Dalam sistem hukum acara pidana di kenal beberapa alat bukti 

yang tercatum dalam pasal 184 KUHAPidana sebagai alat bukti yang 

sah, yaitu : 

1. Keterangan saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk 
5. Keterangan terdakwa 

 
Sedangkan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata, 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 

HIR bahwa yang disebut alat-alat bukti yaitu : 

1. Alat bukti tertulis (surat) 
2. Alat bukti saksi 
3. Alat bukti persangkaan 
4. Alat bukti pengakuan, dan 
5. Alat bukti sumpah 

 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, alat bukti tulisan sama artinya 

dengan surat. Berdasar Hukum Pembuktian alat bukti tulisan atau surat 

dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu 54:  

1. Akta otentik 

2. Akta dibawah tangan, dan 

3. Surat  bukan akta 

Masing-masing alat bukti tulisan tersebut memiliki daya/kekuatan 

pembuktian yang berbeda-beda sebagai berikut55 : 

1. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 

Di dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH 

Perdata dikemukakan bahwa akta otentik merupakan alat 

                                                                                                                                      
Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.279 
54

 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op cit, hal. 64 
55

 Dwi Sapta Ningrum, 2009, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Mengenai Bukti Sebagai 

Ahli Waris Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun2006 Tentang Kewarganegaraan, Resum 

Hasil Penelitian Tesis Program Magister Kenotaritan Universitas Brawijaya. 
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pembuktian yang sempurna bagi para pihak terkait dan ahli 

warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang 

apa yang dibuat dalam akta tersebut.  Sebagai alat bukti yang 

sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan 

pembuktian baik lahir, formal, maupun material, yang berarti 56:  

a. Kekuatan Pembuktian Lahir : 
yaitu didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang 
kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan 
diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti 
kebalikannya. Dengan demikian berarti pembuktiannya 
bersumber pada kenyataan 

  
b. Kekuatan Pembuktian Formal : 

yaitu didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang 
ditandatangani dalam akta, bahwa oleh yang menandatangani 
diterangkan akta seperti apa yang tercantum di dalam akta. 
Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas 
kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani 
suatu surat untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum 
di atas tanda tangannya adalah keterangannya. 

 
c. Kekuatan Pembuktian Material :  

yaitu didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan 
yang   ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum 
yang dinyatakan dalam akta benar-benar telah terjadi.  Jadi 
memberi kepastian tentang materi akta. 
 

2. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1875 KUHPerdata, jika suatu akta 

di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap 

siapa tulisan dimaksud hendak dipakai, maka akta tersebut dapat 

merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti halnya 

kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang yang 

menandatangani dan para ahli warisnya serta pihak yang 

mendapatkan hak darinya.  Dengan adanya pengakuan terhadap 

tanda tangan berarti keterangan yang tercantum dalam akta 

                                                 
56

 Pitlo, op cit, hal. 56-57, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan ke-1, Liberty, 

Yogyakarta, 1977, h. 107, dan Subekti, op.cit., hal. 29, sebagaimana dikutip Teguh Samudera, op cit, hal. 47. 
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tersebut diakui pula.  Namun, dengan mengingat adanya 

kemungkinan pengingkaran tanda tangan (karena 

penandatanganan surat tersebut tidak dilakukan di hadapan 

seorang pejabat (umum) yang berwenang), maka akta di bawah 

tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, dan hanya 

memiliki kekuatan pembuktian formal dan material57. 

3. Kekuatan Pembuktian Surat Bukan Akta 

Dalam HIR maupun KUHPerdata tidak ditentukan secara tegas 

mengenai kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta.  

Walaupun suatu surat yang bukan akta sengaja dibuat oleh yang 

bersangkutan, tetapi pada dasarnya surat tersebut tidak 

dimaksudkan sebagai alat pembuktian dikemudian hari.  Oleh 

karenanya, surat yang demikian itu hanya dapat dianggap sebagai 

petunjuk kearah pembuktian, yakni bahwa surat dimaksud dapat 

dipakai sebagai alat bukti tambahan, atau dapat pula 

dikesampingkan, atau bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya. 

Dengan demikian penggunaan surat bukan akta sebagai alat bukti 

sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1881 paragraf terakhir KUHPerdata. 

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, maka penulis akan menguraikan 

mengenai alat bukti berupa akta otentik saja. 

Di dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, akta 

otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (lengkap dan 

mengikat), maka berlakulah ”beban pembuktian terbalik”, maksudnya 

adalah pihak yang mendalilkan ketidak benar atas akta tersebut harus 

                                                 
57

 Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau 

tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Habib Adjie, op cit, hal.121 
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membuktikan bahwa akta tersebut bukanlah akta otentik. Sedangkan 

pihak yang merasa memiliki hak dalam akta otentik tersebut tidak 

dibebani pembuktian lagi melainkan pihak yang menyatakan ketidak 

benaran akta otentiklah yang dibebani pembuktian atas pernyataan 

ketidak benaran akta otentik itu.  Hal ini berbeda dengan akta di bawah 

tangan sebagaimana telah disebutkan di atas, yang secara hukum baru 

memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik, jika tanda tangannya 

diakui oleh para pihak terhadap siapa akta tersebut hendak dipakai. Jika 

tanda tangan dalam akta tersebut tidak diakui maka pihak yang merasa 

akta itu benar harus membuktikan bahwa akta tersebut benar-benar telah 

ditandatanganinya.  

Sebaliknya di dalam hukum acara pidana, kekuatan pembuktian 

akta otentik tidak diatur secara khusus. Terdapat dua teori tentang 

kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti berupa surat 

(termasuk akta) menurut KUHAPidana: 58 

1. Dari segi formil 

Alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c 

adalah alat bukti yang sempurna, sebab bentuk surat-surat yang 

disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang 

ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya 

ketentuan formil, alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian 

formil yang sempurna. 

2. Dari segi materiil 

Alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 KUHAPidana bukan 

alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan 

pembuktian surat ini, sama halnya dengan nilai kekuatan 

                                                 
58

 Ibid, hal. 309-310 
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pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat-alat bukti 

yang sah lainnya. Alat bukti surat dan alat-alat bukti sah lainnya 

sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat 

bebas. Dalam hal ini hakim bebas untuk menilai kekuatan 

pembuktiannya dan dapat mempergunakannya atau bahkan 

menyingkirkannya. 

Menurut M. Yahya Harahap dasar alasan ketidak-terikatan hakim 

dalam perkara pidana atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada 

beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain59 : 

1. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari 

kebenaran meteriil atau kebenaran sejati, bukan mencari 

kebenaran formil. 

2. Asas keyakinan hakim ini berkaitan erat dengan sistem 

pembuktian yang dianut dalam pasal 183 KUHAPidana, yang 

menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi da bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”.  

3. Asas batas minimum pembuktian 

Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat adalah alat bukti yang sah 

dan bernilai sempurna. Akan tetapi, sifat kesempurnaan formalnya 

tunduk pada asas batas minimum pembuktian, yang mana telah 

ditentukan dalam pasal 183 KUHAPidana. 

2.1.3  Penyidikan   

                                                 
59

 Ibid, hal. 310-311 
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Dalam hukum  acara perdata dan hukum acara pidana berlaku 

asas, bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya 

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Seorang pelaku kejahatan 

tidak akan datang dengan sendirinya untuk minta diadili. Orang yang 

telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya 

untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu 

badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh 

polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan60. 

Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisan Republik Indonesia juga menegaskan, bahwa pengertian 

penyidikan adalah ”serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. 

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) KUHAPidana, yang dimaksud 

dengan penyelidikan adalah ”serangkaian tindakan penyidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tindaknya dilakukan penyidik 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan pasal 1 

ayat (4) KUHAPidana ditentukan bahwa, penyelidik adalah ”pejabat polisi 

negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang 

itu untuk melakukan penyidikan”. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penyidikan dilaksanakan setelah dilakukan penyelidikan. 

 Menurut Sudarto, penyidikan merupakan tindakan yang dapat 

segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada persangkaan telah 

                                                 
60

 Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2002, 

hal.1 



Ik
a 

Han
da

ya
ni

. D
O

 N
O

T 
CO

PY
.

terjadi tindak pidana atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah 

hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu 

tindak pidana, jika benar siapakah pelakunya61. 

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. 

Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit 

banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. 

Dalam pasal 6 ayat (1) KUHAPidana ditentukan: Penyidik adalah : 

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia 

b. Pejabat pegawai negeri negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang. 

Karena penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, 

tentunya pengertian penyidikan tersebut erat kaitannya dengan 

pengertian penyelidikan (pasal 1 angka 5 KUHAPidana). Pengertian 

penyidikan dan penyelidikan dapat disimpulkan sebagai berikut62 : 

a. Penyidikan menekankan pada tindakan mencari dan menemukan 

sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak 

pidana. 

b. Penyelidikan dititik beratkan pada tindakan mencari serta 

mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat 

menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan 

tersangka. 

Diketahui terjadinya delik (perkara) dari 4 (empat) kemungkinan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHAPidana) 

                                                 
61

 Sudarto, Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Pidana 

Dalam Sidang Pengadilan Negeri, Majalah Publikasi No. 1, hal. 7 
62

 Harun M.Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rinuka Cipta, Jakarta,  

1991, hal. 100 -101 
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Menurut pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut, pengertian tertangkap 
tangan meliputi yang berikut ini : 
a. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana. 
b. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana. 
c. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 

sebagai orang yang melakukan delik (perkara). 
d. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang 

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak 
pidana itu yang menunjuka bahwa ia adalah pelakunya atau 
turut melakukan atau membantu melakukan tindakan pidana 
itu. 
 

2. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHAPidana) 

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang 

karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada 

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga 

akan terjadi tindak pidana. 

3. Karena pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHAPidana) 

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh 

pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang 

untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana aduan yang merugikan. 

4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau acara lain sehingga 

penyidik mengetahui terjadinya delik (perkara) seperti 

membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang 

bercerita, dan selanjutnya. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 7 KUHAPidana juncto 

pasal 108 KUHAPidana, pelaporan dan pengaduan disampaikan atau 

diajukan kepada : 

1. Penyelidik, atau 
2. Penyidik, atau 
3. Penyidik pembantu. 

 
Pasal 7 KUHAPidana menyebutkan, bahwa : 



Ik
a 

Han
da

ya
ni

. D
O

 N
O

T 
CO

PY
.

1. Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka. 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat  
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi. 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 
i. Mengadakan penghentian penyidikan 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 
 

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi dasar hukumannya masing-masing dan dalam 

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 

pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. 

3. Dalam melakukan tugasnya sebagaiman dimaksud ayat (1) dan 

ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 

Terhadap akta otentik berlaku ketentuan penyidikan sebagai 

berikut: Sesuai dengan pasal 1866 KHUPerdata dan 165 HIR yang 

menerangkan bahwa akta otentik adalah alat bukti yang sempurna maka 

penyidik wajib  dan terikat untuk63:  

1. Menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna 

2. Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup 

terbukti. 
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Akan tetapi, berdasar hukum acara pidana yang mencari kebenaran 

meteriil atas akta otentik maka berdasar pasal 183 dan 184 

KUHAPidana, penyidik tidak wajib dan tidak terikat oleh akta otentik, 

apabila akta otentik tersebut tidak didukung oleh satu alat bukti sah 

lainnya yang diatur dalam pasal 184 KUHAPidana.  

Apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan dari 

seseorang tentang adanya  akta atau tulisan yang palsu atau dipalsukan, 

terbit hak penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas pengaduan dan 

laporan dimaksud. Apabila pengadu atau pelapor membawa akta atau 

tulisan yang palsu atau dipalsukan dan menyerahkannya langsung 

kepada penyidik, maka penyidik dapat64: 

1. memeriksa sendiri apakah akta dan tulisan itu palsu atau 

dipalsukan, atau 

2. kalau memerlukan bantuan ahli, penyidik dapat minta keterangan 

tentang kepalsuan akta atau tulisan itu dari seorang ahli yang 

mempunyai keahlian khusus untuk itu. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Teori Kepastian Hukum   

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman 

secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala 

tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. 

Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan 

kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau 

“oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga 
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jika terjadi permasalahan, akta Notaris dijadikan pedoman oleh para 

pihak65.  

Menurut pendapat Radbruch66 : 

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-
tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang 
memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. 
Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan 
peradilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. 
Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai 
dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah 
kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum 
dapat berfungsi sebagai peraturan”. 
 

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi 

adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat 

Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya 

peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, 

supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam 

masyarakat…”67 

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu68: 

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan 
mudah diperoleh (accessible) 

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan tact 
tersebut 

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap 
aturan-aturan tersebut 

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak 
menerapakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 
sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum 

5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan. 
 
Dalam hal ini Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan 
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 Habib Adjie, op cit, hal.37 
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 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal.163 
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 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 
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 Jan Michiel Otto,op cit , hal.5 
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oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. 

Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan69 yang ada maka akta Notaris 

tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para 

pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. 

Dengan kontribusi ini, Notaris menjalankan sebagian kekuasan 

negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat 

yang memperlukan bukti dan dokumen hukum yang berbentuk akta 

otentik yang mempunyai kepastian hukum serta diakui oleh negara 

sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi suatu permasalahan.70  
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 Berdasar ketentuan pasal 1320 KUHPerdata bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian harus 

memenuhi syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat 

perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, 

dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek 

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

dilarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum yuridis normatif dengan pertimbangan titik tolak penelitian ini adalah 

kedudukan hukum akta Notaris dalam proses penyidikan dan akibat hukum dari 

akta Notaris yang memuat keterangan palsu dengan cara analisa terhadap 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kekuatan pembuktian 

dari akta Notaris.  

3.2 Pendekatan Penelitian 

Maka untuk memperjelas analisa, peneliti akan menggunakan 

beberapa metode pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani71.  Suatu penelitian hukum normatif harus menggu-

nakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral 

penelitian72. 

Penelitian pada tesis ini dilakukan dengan meneliti aturan-aturan yang 

terkaitan dengan kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti. 

2. Pendekatan Konsep (conceptual approach): 

                                                 
71

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, 

hal.93 
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 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-2, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2006, hal. 302. 
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yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide 

yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, 

sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.73 

Pendekatan konsep digunakan dalam penelitian pada tesis ini untuk 

memahami konsep-konsep terkait dengan pembuktian dalam hukum 

acara perdata dan hukum acara pidana. 

3. Pendekatan Kasus (case approach) 

Yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang terkait dengan isu hukum74. Pendekatan kasus dalam penelitian 

hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah 

hukum yang dilakukan dalam pratik hukum75. 

Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian pada tesis ini untuk 

memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam 

suatu aturan hukum dalam pratik hukum mengenai akibat hukum akta 

Notaris yang memuat keterangan palsu. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

a. Data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang terdiri 

dari : 

1. Bahan hukum primer  

yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif yang 

diurut berdasarkan hiraki, mulai dari UUD 45 sampai aturan-aturan 
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lain dibawahnya, yang meliputi KUHPerdata, KUHAPidana dan 

Undang-undang Jabatan Notaris.  

2. Bahan hukum sekunder  

yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer, sehingga dapat membantu mendeskripsikan dan 

menganalisa guna memahami bahan hukum primer,  yang dalam 

penelitian ini diperoleh dari  berbagai buku, jurnal, dan artikel. 

3. Bahan hukum tersier  

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang 

dalam penelitian ini diperoleh dari kamus bahasa Indonesia dan 

kamus hukum. 

b. Data sekunder 

Data diperoleh dari hasil wawancara (interview) yang berupa 

pengalaman ataupun pendapat yang diperoleh dari para responden 

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Responden yang 

dimaksud adalah Notaris di Kota Malang dan penyidik Kepolisian 

Resor Kota Malang. Sebagai pendukung, peneliti juga wawancara 

(interview) dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Malang.  

3.3.2 Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer didapat dari : 

1) Perpustakan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

dan Perpustakan pusat Universitas Brawijaya Malang 

2) Perpustakan Pemerintah Daerah Kota Malang 

3) Instansi yang terkait dengan penelitian 
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4) Data-data yang diperoleh dari internet yang terkait dengan 

masalah akta otentik 

b. Sumber Data Sekunder didapat dari wawancara dengan respoden 

yang terkait dengan penelitian ini yaitu Notaris di Kota Malang dan 

Penyidik di Kantor Kepolisi Resor Kota Malang. Disamping itu untuk 

mendukung data yang diperlukan juga meyebarkan kuisioner kepada 

masyarak umum.  

3.4 Teknik Memperoleh Data 

Data hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mendiskripsikan semua temuan data primer dan data sekunder. Hasil analisis 

dijadikan bahan untuk merumuskan kesimpulan guna menjawab 

permasalahan yang diteliti serta merumuskan saran bagi para pihak yang 

terkait dengan peneltian ini.  

Data primer  diperoleh dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka 

dan dokumen. Data sukunder diperoleh dengan cara wawancara (interview) 

dengan responden secara terstruktur. Wawancara merupakan salah satu 

metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewancara) dengan sumber data 

(respoden)76. 

3.5 Analisa Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah serta 

disajikan melalui langkah-langkah penelusuran hukum melalui metode 

deduktif  rasional yakni menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang 

bersifat umum. Kesimpulan yang akan ditarik adalah berdasarkan 

pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam hukum sekunder dengan cara 
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mencermati teori dan konsep pembuktian sebagai dasar penelitian dengan 

ajaran interprestasi. 

Interprestasi atau penafsiran merupakan salah satu metode 

penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks 

undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut 

dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu77. Dalam penelitian ini 

menggunakan interprestasi gramatikal/bahasa (de taalkkundige interpretatie) 

yang merupakan interprestasi yang paling sederhana untuk mengetahui 

makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, 

susunan kata atau bunyinya yang terdapat dalam undang-undang. 

3.6 Definisi Konseptual 

Beberapa istilah dalam penelitain ini yang perlu dijelaskan untuk 

membatasi makna agar tidak lepas dari konsep penelitian yaitu  : 

1. Akta adalah suatu surat (akta) yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), 

dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan alat 

pembuktian. 

2. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang 

Jabatan Notaris 

3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Jabatan Notaris. 

4. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. 

                                                 
77
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5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. 

6. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 

suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat 

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan 

hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan kejahatan (kesalahan) yang 

telah dilakukan oleh tersangka atau kedua belah pihak yang bersengketa. 

7. Keterangan palsu dalam akta Notaris adalah segala dokumen-dokumen 

pendukung dalam pembuatan akta Notaris yang isinya tidak benar atau 

dipalsukan oleh para penghadap. 

8. Kedudukan hukum yang dimaksud menurut penulis dalam penelitian ini 

adalah kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti yang 

mempunyai pembuktian yang sempurna apabila dalam pembuatannya 

sesuai dengan prosedur dan tata cara menurut undang-undang. 

9. Akibat Hukum adalah segala akibat yan terjadi dari segala perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kedudukan  Hukum Akta Notaris dalam  Proses Penyidikan 

Pekerjaan Notaris adalah pekerjaan resmi, sebagai pejabat umum 

yang berwenang membuat akta otentik, sepanjang tidak ada peraturan lain 

yang berwenang yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain. 

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap 

apa yang dipercayakan kepadanya.  

Tindak lanjut dari tugas dan tanggungjawab yang diemban Notaris 

mempunyai dampak secara hukum bagi para pihak. Artinya setiap 

pembuatan akta otentik oleh Notaris, dapat dijadikan sebagai bukti di 

pengadilan, apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Sengketa di antara 

para pihak tersebut, tidak menutup kemungkinan melibatkan Notaris. Dalam 

keterlibatannya, Notaris harus ikut bertanggungjawab atas apa yang telah 

dilakukannya. 

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu 

membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan 

hukum  tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum 

Perdata, bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para 

pihak yang menghadap78, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak 

akan membuat akta apapun, dan Notaris membuatkan akta yang dimaksud 

berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang 

dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan 

Notaris79, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan 

meteriil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum 

                                                 
78
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atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang 

berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan 

dalam akta.  

Dalam membuat akta otentik Notaris memerlukan kelengkapan data 

selain keterangan yang diberikan oleh para penghadap, data-data yang 

diperlukan adalah80 : 

1. Fotocopy KTP dan KK para pihak 

2. Surat keterangan ahli waris (apabila pihaknya adalah ahli waris) 

3. Surat kuasa (apabila salah satu pihak mendapatkan kuasa dalam 

pembuatan akta tersebut) 

4. Sertifikat (apabila dalam pembuatan akta tersebut objeknya adalah 

tanah atau rumah) 

Apabila data-data tersebut telah terpenuhi maka Notaris segera membuatkan 

akta yang dikehendaki oleh para pihak. 

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan 

untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Karena akta Notaris adalah akta 

otentik yang berfungsi sebagai alat bukti, maka setidaknya meterial yang 

dipakai untuk menerangkan tulisan tersebut haruslah memenuhi beberapa 

persyaratan, diantaranya81 : 

1. Ketahanan akan jenis material yang dipergunakan 

Hal ini berkaitan dengan (diantaranya) kewajiban bagi notaris untuk 

membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta yang dibuatnya. 

2. Ketahanan terhadap pemalsuan 

                                                 
80

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(Notaris) dalam penelitian ini. 
81

 Herlin Boediono, Akte Notaris Melalui Media Elektronik, Ugrading – Refreshing Course Ikatan 

Notaris Indonesia, Januari 2003, hal 5-6 
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Perubahan yang dilakukan terhadap tulisan diatas kertas dapat 

diketahui dengan kasat mata atau dengan menggunakan cara yang 

sederhana. Ini berarti bahwa para pihak akan terjamin apabila 

perbuatan hukum di antara mereka telah dilakukan dengan akta yang 

menggunakan jenis kertas tertentu.  

3. Originalitas 

Untuk minuta akta hanya ada satu akta aslinya, kecuali untuk akta 

yang dibuat original dibuat dalam beberapa rangkap yang semuanya 

asli. 

4. Publisitas 

Untuk hal-hal tertentu pihak ketiga yang berkepentingan dapat 

dengan mudah melihat akta asli atau minta salinan daripadanya. 

5. Dapat segera atau mudah dilihat (waarneembaarheid) 

Data yang terdapat pada kertas dapat dengan segera dilihat tanpa 

diperlukan tindakan lainnya untuk dapat melihatnya. 

6. Mudah dipindahkan 

Kertas dan sejenisnya dapat dengan mudah dipindahkan. 

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui 

oleh hukum, terdiri dari82 : 

1. Bukti tulisan 
2. Bukti dengan saksi 
3. Persangkaan 
4. Pengakuan  
5. Sumpah 

 

                                                 
82

 Pasal 138, 165, 167 HIR, pasal 164, 285-305 Rbg, S. 1867 nomor 29, pasal 1867 -1894 

KUHPerdata, Menurut Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan tanggal 10 April 

1957, nomor 213 K/Sip/1955, bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti tersebut adalah 

merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian.  M. Ali Boediarto, Kompilasi 

Kaidah Hukum Putusan Makamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, 

2005, hal 146  
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Alat bukti tulisan didalam hukum acara perdata, ditempatkan dalam urutan 

pertama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum acara perdata, yang 

dicari adalah kebenaran formil. Sehingga alat bukti tulisan (surat) merupakan 

alat bukti yang dianggap paling dominan daripada alat-alat bukti lainnya83. 

Dalam hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 184 

KUHAPidana, alat bukti terdiri dari : 

1. Keterangan saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk 
5. Keterangan terdakwa 

 
Alat bukti yang utama dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. 

Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana mencari kebenaran materiil 

(kebenaran sejati), sehingga lebih menitik beratkan kepada saksi yang 

mengalami, melihat atau mendengar langsung tindak pidana yang terjadi84. 

Dalam hukum acara pidana, alat bukti surat diatur dalam pasal 187 

KUHAPidana yang menjelaskan bahwa surat yang dibuat di atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang 
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, 
dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas 
dan tegas tentang keterangan itu 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk 
dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi 
dari alat pembuktian lainnya. 
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 M. Yahya Harahap, Hukum.. op cit, hal. 499 
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 M.Yahya Harahap, Pemabahasan…op cit, edisi II, hal. 310 
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Terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebutkan pada 

huruf a, b, c dengan surat yang disebut pada huruf d. Perbedaan itu antara 

lain : 

1. Bentuk surat yang disebut pada huruf a, b c85 : 

a) Merupakan surat resmi yang dibuat pejabat yang berwenang atau 

berdasarkan ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat 

khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. 

b) Surat tersebut dengan sendirinya bernilai sebagai alat yang sah, 

sejak surat itu dibuat. 

2. Bentuk surat yang disebutkan pada hurud d86 : 

a) Merupakan bentuk surat pada umumnya, yaitu surat yang tidak 

termasuk pada huruf a, b, c tetapi lebih bersifat surat pribadi, surat 

menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, 

pengumuman, surat cinta, surat seleberan gelap, tulisan berupa 

karangan baik berupa novel, puisi dan sebagainya. 

b) Tidak dibuat oleh, pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya 

dibuat tanpa sumpah 

c) Tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut 

undang-undang. Surat bentuk ini baru mempunyai nilai sebagai 

alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi 

surat yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti 

lain. Nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Kalau 

isinya tidak ada hubungan dengan alat bukti yang lain, maka tidak 

mempunyai nilai pembuktian. 
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Sesuai dengan uraian diatas, maka akta otentik merupakan bentuk surat 

yang disebutkan pada huruf a. karena akta otentik merupakan surat resmi 

yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum (Notaris) dan digunakan 

sebagai alat bukti yang sah, sejak surat itu dibuat. 

Dalam pratek Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris 

dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula 

Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu 

melakukan suatu tindak pidana87. Dari 62 Notaris di kota Malang terdapat 8 

Notaris  yang pernah dipanggil oleh pihak kepolisian terkait dengan akta yang 

dibuatnya88 dan telah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah 

untuk hadir dalam proses penyidikan. 

 Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris bebas dari tanggungjawab 

hukum terkait dengan akta yang dibuatnya atau tidak dapat dihukum89. 

Notaris dapat dihukum, jika dapat dibuktikan akan kesalahannya. Bahwa 

secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para 

pihak/penghadap membuat akta dengan maksud untuk menguntungkan 

salah satu pihak/penghadap sehingga merugikan pihak lainnya90. 

Ketika para pihak/penghadap datang ke Notaris agar kehendak dan 

pernyataannya diformulasikan ke dalam akta otentik, maka dala hal ini 

memberikan landasan kepada Notaris dan para pihak/penghadap telah 

terjalin suatu hubungan hukum91. Oleh karena itu Notaris harus menjamin 

bahwa akta yang dibuat telah memenuhi tata cara dan prosedur menurut 

                                                 
87

 Hasil wawancara dengan Notaris D, pada tanggal 25 Agustus 2009 pada pukul 16.00 WIB 
88

 Hasil diperoleh dari wawancara dengan  Ibu Titik Soeryati Soekesi, selaku Ketua Majelis 

Pengawas Daerah kota Malang pada tanggal 13 Nopember 2009 pada pukul 09.00 WIB 
89

 Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Ayu W., Notaris kota Malang pada tanggal 12 Oktober 2009 

pukul 10.00 WIB 
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 Ibid 
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 Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban. 

Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hal. 7, dan Subekti, Hukum…, 

hal.1 
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undang-undang, sehingga kepentingan yang bersangkutan (para 

pihak/penghadap) terlindungi dengan akta tersebut. 

Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan 

Undang-undang Jabatan Notaris, dan telah memenuhi semua tatacara  dan 

prosedur dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkutan telah pula 

sesuai dengan kehendak para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan 

dalam bentuk perbuatan melawan hukum tidak mungkin untuk dilakukan92. 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan, 

artinya Notaris hanya melaksanakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh 

Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris secara umum diatur  

dalam pasal 15 d Undang-undang Jabatan Notaris dan menurut pasal 15  

ayat (1) ke Undang-undang Jabatan Notaris wenangan Notaris yaitu 

membuat akta otentik untuk permintaan dan kepentingan para pihak yang 

menghadap Notaris. Ada kemungkinan Notaris melaksanakan tugas atau 

pekerjaan lain diluar kewenangan Notaris, misalnya notaris mengurus 

perpajakan, berbagai izin atau surat-surat yang berkaitan dengan pendirian 

perseroan93. Pengurusan izin seperti ini sudah di luar kewenangan Notaris, 

karena ini hanyalah pelayanan tambahan bagi klien. Jika menimbulkan 

kerugian bagi pihak/penghadap tertentu, maka Notaris dapat dituntut dengan 

perbuatan melawan hukum94.  

Terkait dengan akta Notaris yang dipermasalahkan oleh 

pihak/penghadap tertentu yang merasa dirugikan dengan adanya akta 

tersebut, maka pihak/penghadap tersebut mengadu dan/atau melaporkan 

kepada pinyidik bahwa telah terjadi penipuan atau pemalsuan dokumen-
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 Habib Adjie, op cit, hal. 1 
93

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(Notaris) dalam penelitian ini. 
94

 Habib Adjie, ibid. 
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dokumen pelengkap dalam rangka penyusunan akta Notaris.  Setelah 

mendapat pengaduan dan/atau laporan dari pihak yang dirugikan maka 

kepolisian  melakukan penyidikan. Penyidik melakukan tindakan sebagai 

berikut95:  

1. Meminta keterangan kesaksian semua pihak yang terkait dengan akta 

tersebut. 

2. Meminta barang bukti yaitu fotocopy akta Notaris (terlebih dahulu 

meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah kota Malang) 

3. Meminta keterangan saksi yaitu Notaris (terlebih dahulu meminta 

persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah kota Malang). 

Dalam hal pemanggilan Notaris dan permintaan fotocopy akta 

sebagai alat bukti, maka pihak kepolisian (yaitu penyidik) harus meminta ijin 

terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah. Ini didasarkan pada pasal 

66 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu : 

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 

hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, berwenang : 

a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang 

dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris, dan 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berada 

dalam penyimpanan Notaris.  

2. Pengambilan forocopy minuta akta atau surat-surat sebagaimana 

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

Ketentuan pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut bersifat 

imperatif atau perintah. 
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Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris ini juga terdapat dalam 

Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) 

dengan Ikatan Notaris Indonesia nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang 

Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum 

pada tanggal 09 MEI 2006 Nota kesepahaman ini dibuat untuk mempererat 

hubungan satu sama lain, serta untuk meningkat profesionalisme96. Dalam 

nota kesepahaman ini juga dicantumkan tentang pemanggilan Notaris dan 

pemeriksaan minuta akta yang harus dengan persetujuan dari Majelis 

Pengawas Daerah97. Nota kesepahaman ini dibuat untuk menghindari 

kesewenang-wenangan polisi dalam memanggil Notaris dalam hal polisi 

melakukan  penyidikan dalam perkara pidana yang melibat akta Notaris98   

Apabila dalam akta Notaris tersebut terdapat pemalsuan surat 

ataupun tanda tangan maka akta tersebut harus dibawa ke laboratorium 

forensik milik kepolisian untuk diperiksaan kebenaran dan keaslian dari tanda 

tangan yang tercantum dalam akta tersebut99. Dalam hal ini penyidik harus 

meminta persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah untuk 

membawa minuta akta untuk diteliti100. Pada saat minuta akta diperiksa maka 

penyidik dan Notaris bersama-sama ke laboratorium forensik101. 

Namun dalam prateknya ada juga Notaris yang datang memenuhi 

panggilan penyidik tanpa melalui pemeriksaan lebih dulu oleh Majelis 

Pengawas Daerah atau tanpa memperoleh  ijin lebih dalu dari Majelis 
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 INI dan POLISI Perlu Tingkatan Komunikasi, Renvoi Nomor 2/62 Juni, Th. 06/2008, hal. 46 
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 Hasil  wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidik di polresta Malang pada tanggal 30 

September 2009 pada pukul 09.00 WIB. 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Ayu W., Notaris kota Malang pada tanggal 12 Oktober 2009 
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99

 Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis dan Briptu Eduart Rudolf ,  penyidik polresta Malang, 
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100

 Hasil diperoleh dari wawancara dengan  Ibu Titik Soeryati Soekesi, selaku Ketua Majelis 

Pengawas Daerah kota Malang pada tanggal 13 Nopember 2009 pada pukul 09.00 WIB 
101

 Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis dan Briptu Eduart Rudolf , dengan penyidik polresta 

Malang, secara berturut-turut pada tanggal 30 september 2009 pada puluk 09.00 WIB 
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Pengawas Daerah, artinya Notaris bertindak sebagai saksi ataupun 

memberikan fotocopy minuta akta tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas 

Daerah102. Jika Notaris melakukan hal seperti itu maka Notaris harus 

bertanggungjawab sendiri apabila status dirinya berubah dari saksi menjadi 

tersangka ataupun terdakwa103.  

Penyidik dalam membuat surat permintaan ijin pemanggilan Notaris 

ataupun meminta fotocopy minuta akta kepada Majelis Pengawas Daerah 

haruslah menerangkan dengan singkat dan jelas perkara pidana yang 

berkaitan dengan Notaris104.  Setelah menerima surat permintaan ijin dari 

pihak kepolisian mengenai hal pemanggilan dan permintaan fotocopy minuta 

akta untuk proses penyidikan, maka Majelis Pengawas Daerah melakukan 

rapat untuk menentukan apakah menyetujui atau menolak surat ijin tersebut. 

Ditolak ataupun diterimanya surat ijin tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah 

dilihat berdasarkan relevansi dari pemanggilan Notaris dan permintaan 

fotocopy  minuta akta105.   

Persetujuan ijin oleh Majelis Pengawas Daerah tidak dibatasi hanya 

14 hari, bila sudah lewat 14 hari Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan 

jawaban atas surat ijin tersebut, maka oleh pihak kepolisian (penyidik) 

permohonan surat ijin tersebut dianggap telah mendapat persetujuan dari 

Majelis Pengawas Daerah dan pihak kepolisian dapat melakukan proses 

penyidikan selanjutnya106.  
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 Hasil wawancara dengan Notari D, pada tanggal 25 Agustus 2009 pada pukul 16.00 WIB 
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Majelis Pengawas Daerah juga dapat menolak surat permintaan ijin 

pihak kepolisian untuk pemanggilan dan permintaan fotocopy minuta akta, 

dikarenakan tidak ada relevansinya atas perkara tersebut dengan Notaris 

yang bersangkutan107. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah telah 

memanggil Notaris yang bersangkutan untuk menjelaskan perkara yang 

dihadapi. Setelah mendapat keterangan dari Notaris bersangkutan dan 

hasilnya bahwa Notaris tersebut telah melaksanakan tugas dan 

kewenangannya seperti yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, 

maka Majelis Pengawas Daerah menolak memberikan ijin kepada pihak 

kepolisian untuk memanggil ataupun meminta fotocopy minuta akta108. 

Dalam hal permintaan ijin pengambilan fotocopy minuta akta  oleh 

pihak penyidik harus dibuat berita acara penyerahan sesuai dengan Pasal 66 

ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, fotocopy minuta akta tersebut 

harus telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan, 

yang menyatakan bahwa fotocopy minuta akta tersebut sesuai dengan 

aslinya109.  

Pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap akta Notaris 

berkaitan dengan aspek-aspek seperti 110: 

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap 

2. Pihak yang menghadap ke notaris 

3. Tanda tangan yang menghadap 

                                                                                                                                      
Soekesi, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah kota Malang pada tanggal 13 Nopember 2009 pada pukul 
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4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta 

5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta 

6. Minuta akta tindak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta 

dikeluarkan. 

Jika aspek formal tersebut terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada 

Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai  tergugat. Apabila   aspek 

materiil (isi akta) dari akta Notaris tersebut terbukti terdapat suatu kesalahan 

maka Notaris tersebut dipanggil oleh pihak penyidik sebagai saksi. 

Setelah melakukan Penyidikan, maka penyidik harus membuat Berita 

Acara Pemeriksaan yang berisikan tentang keterangan semua pihak yang 

terkait dengan perkara tersebut (pelapor, terdakwa, dan saksi) dan alat bukti 

surat (fotocopy minuta akta) yang harus diserahkan kepada Penuntut 

Umum111 untuk prosese selanjutnya. 

Dalam perkara pidana dan perdata akta Notaris senantiasa 

dipermasalahkan dari aspek materiil. Dalam perkara pidana  yang berkaitan 

dengan aspek materiil maka pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan 

memasukkan Notaris ikut terlibat dalam perbuatan112: 

1. Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunkan surat 

palsu/yang dipalsukan (pasal 263 ayat 1, 2 KUHPidana) 

2. Melakukan pemalsuan (pasal 264 KUHPidana) 

3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (pasal 

266 KHUPidana) 

4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (pasal 

55 jo pasal 263 ayat 1 dan 2 atau pasal 264 atau pasal 266 

KHUPidana) 
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September 2009 pada pukul 09.00 WIB 
112

 Habib Adjie, op cit, hal. 136 



Ik
a 

Han
da

ya
ni

. D
O

 N
O

T 
CO

PY
.

5. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipakai dan menggunakan 

surat palsu/yang dipalsukan (pasal 55 ayat 56 ayat 1 dan 2 jo pasal 

263 ayat 1 dan 2 atau pasal 264 atau pasal 266 KUHPidana) 

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan 

pukul sesuai dengan yang tercantum pada bagian awal akta Notaris, sebagai 

bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, 

tanggal, bulan, tahun dan pukul sama pada saat akta tersebut dibuat113.  

Dalam pembuatan akta Notaris harus diperhatikan 3 (tiga) aspek yang 

berkaitan dengan nilai pembuktian114 yaitu : 

1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemapuan akta itu 

sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik (acta 

publica probant seseipsa). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta 

otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan 

mengenai syarat akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya 

sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta 

otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak 

yang menyangkal keontentikan akta Notaris.  Paremeter untuk 

menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari 

Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan 

dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.  

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus 

dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu 

dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai 

bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka 

                                                 
113

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(Notaris) dalam penelitian ini. 
114

 Habib Adjie,op cit, hal. 126-128 
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yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara 

lahiriah bukan akta otentik. 

2. Formal (formele bewijskracht) 

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan 

fakta tersebut dalam akta betul-betuk dilakukan oleh Notaris atau 

diterangankan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang 

tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan 

dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan 

kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul 

(waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan 

tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta 

membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, 

serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris 

(pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau 

pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). 

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka yang harus 

dibuktikan dari formiltas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan 

ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) 

menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, 

membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan 

didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran 

pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan 

di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, 

saksi, dan Notaris ataupun prosedur pembuatan akta yang tidak 

dilakukan115. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta 
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 Untuk menguji aspek formal  maka pihak penyidik  bersama-sama dengan notaris membawa 

minuta akta untuk diperiksa di laboratorium forensik milik kepolisian untuk diperiksa kebenaran dan 



Ik
a 

Han
da

ya
ni

. D
O

 N
O

T 
CO

PY
.

tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal 

aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan 

ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh 

siapa pun.  

3. Meteriil (materiele bewijskracht) 

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang 

tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-

pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan 

berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya 

(tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat 

dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para 

pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris (akta pihak) dan 

para pihak harus dinilai “benar berkata” yang kemudian 

dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap 

orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/ 

keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah 

“benar berkata”. Jika ternyata pernyataan/keterangan para 

penghadap tersebut menjadi “tidak benar berkata”, maka hal tersebut 

tanggung jawab jawab para pihak sendiri116. Dengan demikian isi akta 

Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenaranya, menjadi 

bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta 

para penerima hak. 

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang 

bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak 

                                                                                                                                      
keaslian dari tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut. Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis 

dan Briptu Eduart Rudolf , penyidik polresta Malang, secara berturut-turut pada tanggal 30 september 2009 

pada puluk 09.00 WIB. 
116

Habib Adjie, op cit, hal. 127, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui 

wawancara dengan seluruh respoden (Notaris) dalam penelitian ini 
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menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta 

pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan 

Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian 

terbalik  untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris. 

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris 

sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat 

dibuktikan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta 

yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya 

sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 

tangan. 

Berdasarkan tiga aspek tersebut, maka siapapun (hakim, jaksa, 

kepolisian, bahkan Notaris dan Majelis Pengawas) terikat untuk menerima 

akta notaris “apa adanya”, dan siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau 

menambahkan/meminta alat bukti lain untuk menunjang  akta Notaris, sebab 

jika akta Notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, akan menjadi 

tidak ada gunanya Undang-undang menunjuk Notaris sebagai Pejabat Umum 

yang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna117. 

Apabila akta Notaris diperkarakan dan dinyatakan akta Notaris 

tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, 

formal dan materiil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan  

ketidakabsahannya dari aspek lahiriah, formal dan materiil maka akta yang 

bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang 

berkepentingan dengan akta tersebut. Asas ini telah diakui dalam Undang-

undang Jabatan Notaris yang  tersebut dalam Penjelasan bagian Umum 

ditegaskan bahwa : 
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 Hasil wawancara dengan Notaris D, pada tanggal 25 Agustus 2009 pada pukul 16.00 WIB 
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Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi, apa 
yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang 
berkepentingan (pihak yang dirugikan) dapat membuktikan hal sebaliknya 
secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. 
 

Atas dasar asas kepastian hukum maka Notaris dalam mejalankan 

tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum 

yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian 

dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan hukum yang berlaku 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 permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman 

oleh para pihak. 

Bahwa dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam 

menjalakan tugas dan kewenangannya Notaris haruslah tunduk pada 

peraturan yang ada yaitu Undang-undang Jabatan Notaris. Dan dalam 

pembuatan akta Notaris sebagai akta otentik haruslah memenuhi ketentuan-

ketentuan, sebagai berikut : 

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya 

baku). 

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum. 

Jika dalam pembuatan akta Notaris tidak Undang-undang Jabatan 

Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara dalam , dan hal tersebut dapat 

dibuktikan oleh pihak yang mendalilikan maka akta tersebut dengan proses 

pengadilan  dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai  akta dibawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti 

itu maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. 

Proses penyidikan, penyidik mencari kebenaran formal dan 

kebenaran materiil dari akta Notaris. Penyidik mengakui bahwa secara formal 
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akta Notaris (pasal 187 KUHAPidana) adalah alat bukti yang sah dan bernilai 

sempurna, namun nilai kesempurnan yang melekat pada alat bukti surat 

(akta Notaris) yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. 

Alat bukti surat (akta Notaris) harus dibantu lagi dengan dukungan paling 

sedikit satu alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan 

olah asas batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHAPidana. 

 
4.2 Akibat Hukum Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu 

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa akta otentik adalah surat yang 

sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Artinya 

sejak awal pembuatannya, akta itu digunakan untuk pembuktian dikemudian 

hari apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya, seorang Notaris wajib melayani masyarakat yang membutuhkan 

suatu kepastian hukum dalam hal membuat suatu surat perjanjian (akta 

otentik)118. Akta otentik yang ada dalam kasus pemalsuan dalam tesis ini 

adalah pemalsuan surat dan tanda tangan. 

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu 

masyarakat yang sudah maju dimana surat, uang logam, merek atau tanda 

tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan didalam 

masyarakat119. Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Buku Kedua Bab XII 

pasal 263 – pasal 276 KUHPidana. Namun pemalsuan yang dibahas dalam 

tesis ini, adalah pemalsuan terhadap akta Notaris (akta otentik) yaitu diatur 

dalam pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHPidana. 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Ayu W., Notaris kota Malang pada tanggal 12 Oktober 2009 

pukul 10.00 WIB. 
119

 Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II,  Citra Adyta Bakti, Bandung, 1989, 

hal.155. 
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Akta Notaris, pada hakekatnya memuat keterangan bahwa para pihak 

“benar berkata”120 kepada Notaris. Dengan kata lain Notaris mempunyai 

kewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh 

telah dimengerti oleh para pihak dan membacakannya sehingga menjadi 

jelas isi akta tersebut121. Dalam pembuatan akta Notaris, memang bukan 

tugas Notaris untuk menyelidiki kebenaran tentang apa yang diberitahukan 

oleh para pihak kepada Notaris122.  Namun tidak ada salahnya bagi Notaris 

untuk menanyakan lebih dari apa yang dikemukan oleh para pihak atau para 

penghadap, asalkan pertanyaan tersebut dilakukan atas dasar sifat kehatian-

hatian dan dikemukakan dengan profesional123. Oleh karena itu kehati-hatian 

dan ketelitian memang sangat diperlukan oleh Notaris. Seperti dalam kasus 

yang dibahas oleh peneliti tentang adanya keterangan palsu dalam akta yang 

dibuat Notaris. 

  Dalam 2 (dua) kasus yang diangkat oleh peneliti, memperlihatkan 

bahwa salah satu pihak merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan 

Notaris. Dua kasus tersebut mengkaitkan Notaris sebagai pihak yang ikut 

serta dan mengetahui adanya suatu tindak pidana pemalsuan. Subjek tindak 

pidana124 ini yaitu para pihak yang berperkara dan Notaris.  

Abstrak hukum yang dapat diangkat dari kasus ini, bahwa dalam 

pembuatan akta tersebut telah memenuhi prosedur dan tata cara pembuatan 

                                                 
120

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(Notaris) dalam penelitian ini. 
121

 Sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf l Undang-undang Jabatan Notaris berbunyi “membacakan 

akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada 

saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Hasil wawancara dengan Ibu Titik Soeryati Soekesi, Notaris 

di Malang pada tangal 10 Nopember 2009 pada pukul 09.00 WIB 
122

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(Notaris) dalam penelitian ini. 
123

 Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Ayu W, Notaris di Malang, pada tanggal 12 Oktober 2009, 

pukul 10.00 WIB 
124

 Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia 

sebagai oknum, Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 

2003, hal. 59 
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akta Notaris sesuai dengan Undang – undang (Undang-undang Jabatan 

Notaris) serta memang bukan tugas Notaris untuk menyelidiki kebenaran 

tentang apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris125. Dalam hal 

ini Notaris telah memenuhi kewajibannya untuk membuat akta Notaris sesuai 

dengan kehendak para pihak. 

Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap Notaris adalah 

penegakkan hukum pidana dan dalam konteks ini hukum pidana dapat 

ditegakkan, apabila notaris telah melakukan perbuatan pidana. Pengertian 

perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana126. Perbuatan pidana sama artinya dengan tindak pidana 

(strafbaar feit). Adapun unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah sebagai 

berikut127 : 

1. Perbuatan manusia 
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan 

syarat formil) 
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil) 

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan manusia dalam 

unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan plus kejadian yang ditimbulkan 

oleh kelakuan, dengan pendek kata sama dengan kelakuan plus akibat dan 

bukan kelakuan saja128. Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu perbuatan dalam arti positif dan negatif. Perbuatan dalam arti luas 

adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana 

sikapnya tentang suatu kejadian. Terhadap apa yang dilakukan dan apa yang 

diucapkan dapat dikatakan “act” yang oleh sebagian sarjana disebut sebagai 

“perbuatan positif”, sedangkan bagaimana sikapnya terhadap suatu kejadian 
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 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(notaris) dalam penelitian ini. 
126

 Bambang Poernomo, Asas-asas hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hal. 126. 
127

 Nico, Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum, Center For Documentation and of 

Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hal. 143 
128

 Ibid 
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dimana undang-undang mewajibkan untuk berbuat “act” tetapi tidak berbuat 

disebut “omission” yang juga sebagai sarjana menyebutkan dengan 

“perbuatan negatif”129. 

Suatu perbuatan untuk dapat disebut tindak pidana harus memenuhi 

rumusan dalam undang-undang hukum. Perumusan tindak pidana dalam 

peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia memiliki 2 (dua) 

bentuk, yaitu 130 : 

1. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil 

apabila yang disebut atau yang menjadi pokok dalam perumususan 

adalah kelakuannya, sebab kelakuan seperti itu yang dianggap pokok 

untuk dilarang dan akibat dari kelakuan itu dianggap penting untuk 

masuk perumusan.   

2. Tindak pidana yang dirumuskan secara materiil 

apabila yang disebut atau yang menjadi pokok dalam perumusannya 

adalah adanya akibat, oleh karena akibatnya itulah yang dianggap 

pokok untuk dilarang. 

Selain harus memenuhi rumusan dalam undang-undang, suatu 

perbuatan untuk dapat disebut sebagai tindak pidana juga harus memenuhi 

unsur ketiga dari tidak pidana, yaitu unsur bersifat melawan hukum, unsur ini 

merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Didalam ilmu hukum pidana 

terdapat berbagai pendapat mengenai arti dari unsur bersifat melawan 

hukum (wederrechtlijk). Untuk mengetahui sifat melawan hukum dalam 

perbuatan terdapat 2 (dua) pendirian yang berbeda, yaitu menurut ajaran 
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 Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, 

hal. 36  
130

 Nico, op cit, hal. 146 
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hukum formil dan ajaran hukum materiil (P.A.F Lamintang) mengemukan 

sebagai berikut131 : 

“Menurut ajaran Wederrechtlijkheid dalam arti formil, suatu perbuatan 
dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtlijkheid apabila 
perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di 
dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, sedangkan 
menurut ajaran  wederrechtlijkheid dalam arti materiil, apakah suatu 
perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtlijkheid 
atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau dari suatu 
denganketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melaikan juga harus 
ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak 
tertulis”. 
 
Berkaitan dengan kasus di atas mengenai keterangan palsu dalam 

membuat akta Notaris (akta otentik) maka apa yang dilakukan oleh para 

pihak (mempunyai itikad buruk) merupakan tindakan melawan hukum yang 

dapat diancam pidana. Meskipun dalam hal ini Notaris tidak mengetahui apa 

yang diperbuat oleh para pihak, namun karena Notaris menjalankan tugas 

dan tanggungjawabnya untuk membuat suatu akta otentik, maka notaris 

dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang memberikan bantuan dan ikut serta 

dalam pembuatan akta Notaris.  

Untuk menghindari keterlibatan Notaris dalam sengketa, maka dalam 

menjalakan tugas dan jabatannya, Notaris dituntut untuk bekerja secara 

profesional yaitu menyadari kewajibannya, bekerja secara mandiri, jujur, tidak 

memihak dan penuh rasa tanggungjawab132. Berkaitan dengan tanggung 

jawab Jabatan Notaris, dimana segala perbuatan yang dilakukan karena 

jabatannya dalam suatu lingkup tertentu, harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi logis 

yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam 

melaksanakan tugas dan jabatannya. Hal ini berawal dari pemikiran bahwa 
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Hasil  wawancara dengan Ibu Dyah Ayu W, Notaris di Malang pada tanggal 12 Nopember 2009 

pukul 10.00 WIB 
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segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dimintakan 

pertanggungjawaban. 

Dalam kasus pemalsuan surat (dari 2 kasus yang diteliti oleh peneliti), 

perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan Notaris 

tersangkut dalam perkara tersebut (dalam hal mengetahui akan maksud 

salah satu pihak yang beritikad buruk), sehingga dapat dituntut berdasarkan 

pasal 264 ayat 1  juncto pasal 56 KUHPidana133. Pasal 264 ayat 1  

KUHPidana, menjelaskan bahwa : “ Pemalsuan surat diancam dengan 

pidana penjara paling lama (8) delapan tahun, jika dilakukan terhadap” : 

1. Akta otentik 

2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya 

ataupundari suatu lembaga umum 

3. Surat sero atau hutang atau sertipikat sero atau hutang dari suatu 

perkumpulan, yayasan, perseroan atau meskapai 

4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang 

diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 

pengganti surat-surat itu 

5. Surat kredit atau surat dagangan yang diperuntukkan untuk 

diedarkan. 

Surat-surat ini adalah surat yang mengandung kepercayaan terhadap 

kebenaran isinya dan mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi 

daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya. 
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Hasil  wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidik di polresta Malang pada tanggal 30 

September 2009 pada pukul 09.00 WIB. 
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Pasal 264 ayat 1 KUHPidana ini, memiliki unsur-unsur yang sama 

dengan pasal 263 ayat 1 KUHP. Sedangkan perbedaannya terletak dalam 

objek daripada pemalsuan. Adapun unsur-unsurnya antara lain134 :  

1. Unsur objektif 

a. Membuat surat palsu 

b. Memalsukan surat yang dapat : 

1) Menerbitkan sesuatu hak 

2) Menerbitkan sesuatu perjanjian (perikatan) 

3) Menimbulkan pembebasan sesuatu hutang 

4) Diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal 

2. Unsur subjektif 

Dengan maksud : 

a. Untuk mempergunakan atau memakai surat itu seoleh-olah asli 

dan tidak palsu 

b. Pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan 

kerugian 

Rumusan dalam pasal 264 ayat 1 KUHPidana ini menunjukan 

seakan-akan sudah terdapat akta otentik sehingga pemalsuan itu terdiri 

hanya atas memalsukan surat (membuat surat palsu yang memuat 

keterangan palsu), bukan memalsukan surat (akta otentik). Namun apabila 

diuraikan lebih lanjut bahwa pemalsuan surat ini mengandung 2 (dua) jenis 

pemalsuan yang dilarang yaitu : 

1. Membuat surat palsu 

2. Memalsukan surat 

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada 

keseluruhannya135. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini 
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mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat tersebut seakan-akan 

berasal dari orang lain dari para penulisnya (pelaku). Ini disebut pemalsuan 

materiil, yang mana asal surat itu adalah palsu. Contoh kasus kedua dimana 

salah satu pihak membuat surat kuasa palsu. Dimana tuan B seakan-akan 

menyetujui semua tindakan yang akan dibuat oleh tuan A dengan 

memberikan kuasa kepada tuan A untuk mengambil segala keputusan yang 

terbaik bagi CV yang mereka dirikan sebelumnya. Sedangkan yang 

sebenarnya tuan B tidak pernah membuat surat kuasa dan menyetujui segala 

tindakan tuan A untuk dan atas nama CV. Sehingga surat ini mengandung 

sesuatu yang lain daripada apa yang sebenarnya harus dimuat, sehingga 

surat itu memuat isi yang tidak benar. 

Memalsukan surat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) 

dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda 

tangan maupun isinya136. Perbuatan ini, dapat terdiri dari : 

1. Penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan 

2. Penambahan dengan suatu kalimat, kata atau angka 

3. Penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan atau tanda tangan 

Dalam dua kasus tersebut terbukti bahwa adanya itikat tidak baik dari 

salah satu pihak (yang membuat perjanjian) sehingga menimbulkan kerugian 

pihak lain (dalam hal pihak yang seharusnya ikut terlibat dalam pembuatan 

akta tersebut), membuat Notaris terlibat dalam perkara pidana. Dalam kasus 

pertama adanya pemalsuan surat keterangan ahli waris dimana salah satu 

ahli waris kehilangan haknya, sehingga dia tidak mendapatkan haknya 

sebagai ahli waris dari pewaris. Sedangkan kasus kedua dimana salah satu 
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pihak (tuan A) membuat surat palsu dan membuat tanda tangan palsu (tuan 

B) dimana tuan B memberikan kuasa kepada tuan A untuk merubah 

anggaran dasar CV. 

Terkait dengan 2 (dua) kasus tersebut maka Notaris137, juga dapat 

dituntut pasal 56 KUHPidana 138, yang menjelaskan bahwa “dipidana sebagai 

pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan” : 

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan. 

2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan  
 

Pada pasal 56 ke-1  dirumuskan “membantu melakukan kejahatan”. Dengan 

demikian maka bantuan dapat dilakukan pada saat : 

a. Sebelum kejahatan dilakukan 

b. Kejahatan sedang dilakukan 

Menurut Satochid Kartanegara menyatakan “setiap perbuatan yang berupa 

perbuatan pertolongan”, yang kemudian disebut “akal” dan “berupa apapun, 

baik perbuatan pertolongan yang berupa materiil (mislanya alat-alat), maupun 

idiil (misalnya penerangan)139. Sedangkan yang ditentukan dalam pasal 56 

ke-2, secara limitatif : 

a. Kesempatan 
b. Sarana 
c. Keterangan 
 

Membantu (medeplichtige)  harus dilakukan dengan sengaja. 

Mengenai sengaja ini, Simons menyatakan bahwa  medeplichtige harus 

memenuhi 2 (dua) unsur140 : 

1. Unsur objektif 
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 Notaris dituntut dalam hal ini dikarenakan Notaris didakwa mengetahui dan ikut serta 

memalsukan surat. 
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 Hasil  wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidik di polresta Malang pada tanggal 30 

September 2009 pada pukul 09.00 WIB. 
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Apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut 
memang telah dimaksudkan untuk mempermudah atau untuk 
mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Artinya mempergunakan 
sebagai ukuran wujud dari perbuatannya, yitu apakah perbuatan itu 
dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana atau 
hanya merupakan syarat, bukan sebab dari akibat tersebut. 
 

2. Unsur subjektif  
Apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut, 
benar-benar telah dengan sengaja dalam arti memang diketahui 
bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung 
dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain. Adapaun perbuatan 
mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh 
oarang lain itu, memang dikehendaki. 
 
 Dalam kasus pemalsuan akta otentik, dituntutnya notaris dikarenakan 

kurang kehatian-hatian dan ketelitiannya dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya. Sehingga Notaris ini disebut sebagai pihak yang membantu dan 

mengetahui adanya pemalsuan surat. 

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka 

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

harus dipenuhi141. Pasal 1320 KUHperdata yang mengatur tentang syarat 

sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan 

subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata 

sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan 

syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau 

yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para 

pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang142. 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang akibat hukum akta Notaris 

yang memuat keterangan palsu, disini perlu diuraikan terlebih dahulu tentang 

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 
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 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(Notaris) dalam penelitian ini. 
142

 Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau 

terlarang, maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan (pasal 1335 KUHPerdata). Jika tidak 

dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal (tidak terlarang), ataupun jika ada suatu sebab lain, 

daripada yang dinyatakan, maka persetujuan tetap sah (1336 KUHPerdata). 
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KUHPerdata, yang dijelaskan bahwa : “syarat sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat “ 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kata sepakat harus diberikan secara bebas. Sepakat dimaksudkan 

bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus 

sepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari 

perjanjian yang diadakan itu143. Apa yang dikehendaki oleh pihak 

yang satu, juga dikehendai oleh pihak lainnya, artinya mereka 

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik144. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. 

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiran 

adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdata, telah 

dijelaskan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 

a. Orang-orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian itu. 

3. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu adalah macam atau jenis benda yang diper-

janjikan. Artinya macan atau jenis benda harus ditentukan secara 

jelas, tidak penting menyebutkan jumlahnya asalkan kemudian dapat 

dihitung dan ditetapkan.  

4. Suatu sebab yang halal 

                                                 
143

 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 17 
144

 Hasil wawancara dengan Ibu Titik Soeryati Soekesi, Notaris di Malang pada tangal 10 

Nopember 2009 pada pukul 09.00 WIB 
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Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian itu 

sendiri. Pembentukan undang-undang mempunyai pandangan bahwa 

perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat 

karena suatu sebab yang palsu atau dilarang145. Yang dimaksud 

dengan sebab yang terlarang ialah sebab yang dilarang undang-

undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum. 

Sebenatnya keempat syarat tersebut, dapt dibagi ke dalam 2 (dua) 

kelompok, yaitu : 

1. Syarat subjektif 

Suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau 

dengan perkata lain, syarat-syarat harus dipenuhi oleh para pihak 

yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan para 

pihak untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak146. 

2. Syarat objektif 

Syarat menjadi objek perjanjian itu, yaitu meliputi suatu hal tertentu 

dan sebab yang halal147. 

Jadi dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena menyangkut 

orang-orangnya, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan sebagai 

syarat objektif148. 

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. 

Syarat subjektif dicantumkan dalam Awal akta, dan syarat objektif 
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 Mariam Darus B., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 82 
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 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(Notaris) dalam penelitian ini. 
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 A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan, Liberty, 

Yogyakarta, 1985, hal. 11 
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 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan seluruh respoden 

(Notaris) dalam penelitian ini. 
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dicantumkan dalam Badan akta sebagai isi akta149. Isi akta merupakan 

perwujudan dari pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak 

dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak 

mengenai perjanjian yang dibuatnya150. Dengan demikian jika dalam awal 

akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak 

memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta 

tersebut dapat dibatalkan151. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat 

objektif, maka akta tersebut batal demi hukum152. 

Jika kita melihat akibat hukum dari 2 (dua) syarat tersebut, 

mempunyai perbedaan maksud. Kalau syarat subjektif tidak dipenuhi, maka 

perjanjian itu dapat dibatalkan153. Hal ini berarti bahwa sebelum dilakukan 

pembatalan, perjanjian itu adalah sah sepanjang tidak ada pembatalan dari 

para pihak154. Kalau syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal 

demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya155. Artinya sejak 

lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian itu memang ada tetapi tidak 

berlaku atau dianggap tidak pernah ada156. Dengan kata lain tujuan para 
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 Hasil  wawancara dengan Ibu Dyah Ayu W, Notaris di Malang pada tanggal 12 Nopember 2009 

pukul 10.00 WIB 
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 Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa seseorang pada umumnya mempunyai 
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pihak yang membuat akta (perjanjian) untuk mendapatkan kepastian hukum 

atas hak dan kewajiban para pihak. 

Berkaitan dengan 2 (dua) kasus diatas, dimana pihak pertama dalam 

perjanjian tersebut melakukan pemalsuan surat dan tanda tangan, hal ini 

tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab (causa) halal. Dalam kasus 

pertama adanya pemalsuan surat keterangan ahli waris dimana dalam surat 

keterangan ahliwaris  menyebutkan ada 3 ahli waris sedangkan yang benar 

terdapat 4 ahli waris. Maka dalam akta perjanjian pengikatan jual beli 

tersebut, telah menerbitkan hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau yang boleh 

dipergunakan sebagai keterangan bagi para pihak. Namun tujuan dibuatnya 

akta ini adalah untuk menjual rumah (dasarnya adalah surat keterangan ahli 

waris), padahal pada kenyataan ada salah satu ahli waris tidak dicantumkan 

dalam surat keterangan ahli waris tersebut. Sedangkan dalam kasus kedua, 

akta yang dibuat adalah akta Perubahan Anggaran Dasar suatu CV. Yang 

mana salah satu pengurusnya tidak dapat hadir sehingga membuat surat 

kuasa. Dalam surat kuasa menerangan bahwa tuan B tidak dapat hadir dan 

memberikan kuasa kepada tuan A untuk menghadap kepada Notaris dan 

menandatangani akta tersebut. Padahal dalam kenyatakan tuan B tidak 

pernah membuat surat kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut. 

Dalam 2 kasus diatas, salah satu penghadap menyatakan keterangan 

yang tidak benar atau palsu dihadapan Notaris, yang mana telah membuat 

kerugian bagi pihak lain, yaitu :  

1. salah satu ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam surat 

keterangan ahli waris dan akta Notaris 

2. tuan B yang tidak pernah membuat surat kuasa dan menandatangni surat 

kuasa tersebut. 
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 Apa yang dilakukan oleh penghadap (pihak pertama) dapat dikatakan telah 

melakukan kejahatan pemalsuan surat, yang mana diatur dalam pasal 263 

KUHPidana. 

Perbuatan yang dilakukan oleh penghadap (yang  mempunyai itikad 

buruk), bisa membuat Notaris terseret dalam suatu perkara pidana. Padahal 

apabila diteliti dengan seksama, Notaris hanya menjalan kewajiban dan 

kewenangan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. 

Hal ini diketahui bahwa akta otentik selalu memuat keterangan (pernyataan) 

yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh  para pihak 

kepada Notaris. Namun dibuatnya akta tersebut (sesuai dengan kehendak 

para penghadap) maka Notaris disebut sebagai pihak yang membantu dan 

mengetahui terlaksana kejahatan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak 

(pertama). Hal inilah yang menjadikan Notaris dapat dijadikan saksi ataupun 

terdakwa. 

Jika kemudian ternyata terbukti bahwa yang menghadap Notaris 

tersebut bukan orang yang sebenarnya  maka yang bertanggung-jawab 

dalam kejadian ini haruslah para penghadap tersebut. Notaris yang telah 

melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 

maka Notaris tersebut harus dibebaskan dari tuntutan. 

Dengan dilanggarnya syarat objektif, maka perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak, dapat dinyatakan batal demi hukum157. Akta Notaris sebagai 

alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh  

ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi158. Jika ada 

prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut 
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dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat 

dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

dibawah tangan.  

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan 

dan akta Notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda.  

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 

tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagai mana tersebut 

dalam pasal 1869 KUHperdata, yaitu karena :  

1. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan 

2. tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan 

3. cacat dalam bentuknya 

maka akta tersebut tidak dapat berfungsi sebagai akta otentik, namun 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta 

tersebut ditandatangani oleh para pihak. 

Dalam Pasal 84  Undang-undang Jabatan Notaris yang menegaskan 

jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, 

pasal 50, pasal 51 dan pasal 52, akta yang tidak memenuhi syarat tersebut 

menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah 

tangan atau akta menjadi batal demi hukum, yang berarti akta tersebut serta-

merta menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum tanpa perlu 

dibuktikan terlebih dahulu.159  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris 

hanya menjamin bahwa para pihak “benar berkata” bukan menjamin bahwa 

para pihak “berkata benar”. Dalam hal ini Notaris hanya menuangkan 

kehendak para pihak dalam bentuk akta. 
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Akta Notaris merupakan suatu perjanjian para pihak yang mengikat 

mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian 

harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat 

sahnya perjanjian, ada dua (2) syarat, yaitu : 

1. syarat subjektif 

2. syarat objektif 

Syarat subjektif, yaitu yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak 

untuk melakukan suatu perbuatan atau yang terkait dengan subyek yang 

mengadakan atau membuat perjanjian, sedangan syarat objektif, yaitu syarat 

yang berkaitan dengan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan 

obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari 

suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Apabila salah satu prosedur 

dan tata cara pembuatan akta Notaris dilanggar, maka akta Notaris tersebut 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau 

akta Notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Akibat hukum terhadap akta 

Notaris yang memuat keterangan palsu akan mengakibatkan akta Notaris 

tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan di dalam 

bab-bab sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa : 

1. Kedudukan hukum akta Notaris adalah sebagai alat bukti yang 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam penyidikan 

akta Notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Agar 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh ketentuan 

prosedur dan tata cara pembuatan akta Notaris harus sesuai dengan 

Undang-undang Jabatan Notaris. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, 

dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta 

tersebut dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan.  

Menurut  hukum  acara  perdata, pada  akta  Notaris  melekat nilai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Artinya apabila akta 

Notaris yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta 

tidak ada terbukti sebaliknya, maka akta Notaris mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga kebenaran isi yang 

tercantum di dalamya harus dianggap benar oleh hakim. Dengan nilai 

kekuatan pembuktian yang sempuna, akta Notaris dapat berdiri sendiri 

tanpa memerlukan alat bukti lainnya.  

Menurut hukum acara pidana, pada akta Notaris melekat nilai kekuatan 

pembuktian bebas, artinya pada akta Notaris tidak melekat kekuatan 

yang mengikat. Di sini hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian 

pada akta Notaris, karena batas minimal pembuktian dalam hukum acara 

pidana adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, 
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sebagaimana telah diatur dalam pasal 183 KUHAPidana. Dalam proses 

penyidikan alat bukti surat (akta Notaris) dari segi formal, akta Notaris 

adalah alat bukti surat yang sah dan sempurna, sedangkan dari segi 

materiil alat bukti surat (akta Notaris) tidak dapat berdiri sendiri. Alat bukti 

surat (akta Notaris) harus harus dibantu lagi dengan dukungan paling 

sedikit satu” alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah 

ditentukan olah asas batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 

KUHAPidana. 

2. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang memuat keterangan palsu, 

apabila pihak yang medalilkan dapat membuktikannya, maka akta Notaris 

tersebut batal demi hukum. Adapun perjanjian yang tertulis dalam akta 

tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu 

sebab (causa) yang halal atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi 

syarat  subjektif suatu perjanjian.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran, yaitu : 

1. Bagi Notaris 

Hendaknya Notaris dalam membuat akta Notaris (yang adalah akta 

otentik sebagai alat bukti yang sempurna) perlu sifat kehati-hatian dan 

ketelitian dengan cara menanyakan lebih dari apa yang dikemukakan 

oleh para pihak. Dengan kata lain dalam menjalankan jabatannya Notaris 

selain harus berlandasakan pada moralitas dan integritas yang tinggi, 

juga dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

perundang-undangan, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris. 

2. Bagi Para Pihak 
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Bagi para pihak yang menghadap hendaknya dapat membantu Notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan menceritakan hal 

sesungguhnya yang berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan 

akta. Dengan berlandaskan pada itikad baik dan penuh kejujuran, supaya 

akta itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak 

merugikan kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, jadilah seorang 

penghadap yang baik, jangan menutup-nutupi dan jangan pula 

melakukan perbuatan pura-pura. 

3. Bagi Penyidik 

Menjalin hubungan yang harmonis antara pihak kepolisian (penyidik), 

Notaris dan Majelis Pengawas Daerah, sehingga tercipta kerjasama yang 

baik dalam hal pemanggilan/pemeriksaan Notaris terkait dengan akta 

yang dibuat oleh Notaris. 
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