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ABSTRAK 

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan 

terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair 

(Instrumentaire Getuigen).Setiap peristiwa hukum, termasuk dalam pembuatan 

akta oleh Notaris, tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi-saksi inilah 

yang menyaksikan dan melihat sendiri atas suatu peristiwa hukum. Saksi yang 

meyaksikan apakah dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu akta autentik 

adalah saksi instrumenter, yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam 

akta Notaris. Saksi instrumenter inilah yang menyaksikan peresmian suatu akta 

oleh Notaris, yaitu apakah telah disusun dan dibacakan Notaris, serta 

ditandatangani seketika itu juga oleh para penghadap. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakanpendekatanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

kasus (case approach). 

Hasilpenelitianiniadalahsaksi akta ikut menyaksikan kehadiran penghadap dalam 

proses pembacaan maupun penandatanganan akta notaris, saksi akta ikut 

menyaksikan pembacaan akta oleh Notaris kepada para penghadap maupun 

kepada para saksi,saksi akta ikut menyaksikan penandatanganan akta baik oleh 

para penghadap maupun oleh Notaris itu sendiri, dengan kata lain peranan dan 

tanggung jawab saksi intrumenter hanya sebatas kebenaran formal yang diberikan 

oleh para pihak untuk kepentingan pembuatan akta Notariil. 

Kewajiban bagi saksi instrumenter dalam merahasiakan isi akta tidak diatur 

secara eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga saksi 

instrumenter tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP.Artinya, 

perbuatan saksi instrumenter yang membocorkan isi akta tidak dapat dituntut 

secara pidana, perbuatan saksi instrumenter yang demikian merupakan perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatig daad). 

 

 

KATA KUNCI : Saksi Instrumenter, Akta Notaris, Perbuatan Melawan Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hukum disini mempunyai 

kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan hukum adalah perlindungan 

kepentingan manusia.1 Hukum mengatur segala hubungan hukum antara individu 

dengan individu, individu dengan masyarakat dan individu dengan pemerintah.2 

Tuntutan masyarakat guna menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum, salah satunya tercermin dalam perkembangan hukum 

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

yang mana dalam lalu lintas hukum pembuktian diperlukan suatu akta autentik 

yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek 

hukum.3 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). 4  Pasal 15 UUJN-P 

menyatakan bahwa Notaris dalam hal ini diberi wewenang guna menjalankan 

sebagian tugas dan fungsi negara dalam lingkup hukum privat, yaitu dengan 
                                                 

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 
2003),  hlm.21. 

2 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang 
Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung  :  Alumni, 2000), hlm.43. 

3  Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2008), hlm.29. 

4 Lihat Pasal 1 angka 1 UUJN-P. 
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melayani kebutuhan masyarakat dalam  pembuatan alat bukti yang bersifat 

autentik.  

Pasal tersebut merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 KUHPerdata 

yang menegaskan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat,”5 hal yang sama juga dijelaskan 

oleh Hadi Setia Tunggal bahwa “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat 

oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

Undang-undang.”6 

Akta autentik lahir bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan, akan tetapi akta autentik juga lahir karena dikehendaki para pihak 

yang berkepentingan. 7 Akta autentik sebagai alat bukti, memberikan petunjuk 

dan kebenaran materil mengenai hal-hal yang dinyatakan dalam akta, sehingga 

dalam menilai suatu akta autentik perlu dikedepankan asas praduga sah.8 

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil: 

1. Kekuatan pembuktian lahiriah: akta itu sendiri mempunyai kekuatan 

untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, karena 

kehadirannya, kelahirannya sesuai atau ditentukan dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengaturnya. 

                                                 
5  R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : 

Pradnya Paramita, 2008), hlm. 475. 
6 Hadi Setia Tunggal, Peraturan Pelaksana Undang-undang Jabatan Notaris Dilengkapi 

Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris, (Jakarta : Harvarindo,  2006), 
hlm. 37. 

7 G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm.5-
6. 

8 Komar Andasamista, Notaris Selayang Pandang, (Bandung, : Alumni,1983), hlm.3. 
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2. Kekuatan pembuktian formil: apa yang dinyatakan dalam akta tersebut 

adalah benar. 

3. Kekuatan pembuktian materil: memberikan kepastian terhadap suatu 

peristiwa, apa yang diterangkan dalam akta itu benar. 

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa, akta autentik sebagai alat 

bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan 

hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan 

perbankan dan sebagainya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta 

autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan 

kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, di dalam suatu 

akta autentik harus ditentukan secara jelas hak dan kewajibannya, agar kelak 

dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari 

terjadinya sengketa. 

Notaris menyandang suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan 

etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang 

bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan 

standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.9 

Kewenangan Notaris telah diatur pada Pasal 15 UUJN-P, selain itu Notaris 

harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidangnya, teliti, tanggung jawab, 

                                                 
9 Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum, 

(Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), hlm. 226 
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menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan kode etik dalam 

memberikan pelayanan yang profesional kepada kliennya.10 

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus memegang teguh 

sumpah jabatan yang memberikan kewajiban dan hak untuk menyimpan rahasia 

mengenai segala hal yang diberitahukan dan dipercayakan atau diperoleh dari 

kliennya (Pasal 4 ayat 2 UUJN-P).11 Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya 

dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani 

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik megenai 

keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.12  

Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. 

Kaitannya menjadi seorang Notaris yang mempunyai dedikasi dan integritas 

dalam menajalankan jabatannya tentu harus sudah dibentuk moral serta 

akhlaknya, namun secara khusus, moral dan akhlak sebagai Notaris harus 

dibentuk sejak dini.  

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia 

mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang 

diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkannya 

untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang  

memintanya.13 

                                                 
10 Rahmat Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Putra A Bardin, 1999), 

hlm. 3. 
11 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, (Semarang : Aneka Ilmu, 

2003), hlm. 80. 
12Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : RefikaAditama, 2008), hlm. 14 
13Ibid., hlm. 36. 
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Adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala 

keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi 

kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta 

juga merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf f UUJN-P, jika ternyata Notaris yang dipanggil dalam pemeriksaan 

membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, 

maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan Notaris kepada pihak yang 

berwajib. 

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

KUHPerdata), menegaskan bahwa salah satu syarat bagi terbentuknya akta 

autentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-undang. Mengenai 

bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN-P. 

Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta Notaris adalah hadirnya 2 

(dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta, hal 

ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN-P. 

Dunia kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi 

instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada 

pembuatan akta Notaris. Saksi kenal adalah saksi pengenal yang 

memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua 

orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap 

melakukan perbuatan hukum. 

Undang-undang jabatan Notaris tidak menjelaskan secara jelas mengenai 

definisi dari saksi, pengertian saksi terdapat dalam Undang-undang Nomor  31 
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Tahun 2014 Perubahan  atas Undang-undang 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK-P) dalam Pasal 1 

menyebutkan, bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”14 

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam 

pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut Saksi 

Instrumentair (Instrumentaire Getuigen). Mereka dengan jalan membubuhkan 

tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan 

dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN-P, 

yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair 

ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.15 

Setiap peristiwa hukum, termasuk dalam pembuatan akta oleh Notaris, 

tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi-saksi inilah yang menyaksikan 

dan melihat sendiri atas suatu peristiwa hukum. Saksi yang meyaksikan apakah 

dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah dilakukan 

sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu akta autentik adalah saksi instrumenter, 

yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam akta Notaris. Saksi 

instrumenter inilah yang menyaksikan peresmian suatu akta oleh Notaris, yaitu 

                                                 
14 Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor  31 Tahun 2014  Perubahan  atas Undang-

Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
15  http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-

notaris/, diakses padal tanggal 07 September 2017, Pukul 13.00 WIB. 

http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/,
http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/,
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apakah telah disusun dan dibacakan Notaris, serta ditandatangani seketika itu 

juga oleh para penghadap.  

Sudah menjadi suatu kebiasaan, bahwa Notaris juga akan mengutamakan 

karyawannya untuk dijadikan saksi yang dicantumkan dalam akta-akta yang 

dibuat oleh Notaris. Hal ini tentu saja diperbolehkan sepanjang karyawan tersebut 

memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 40 UUJN-P, 

yang berbunyi: 

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan 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. cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan 

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam 

garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis 

ke samping sampai dengan 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. 
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4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi 

dinyatakan secara tegas dalam akta. 

Keterkaitannya dalam pembuatan akta, tentunya seorang Notaris akan 

membutuhkan bantuan orang lain, termasuk karyawan-karyawan yang bekerja 

padanya. Karyawan Notaris mempunyai peranan cukup penting terutama dalam 

pekerjaan/jasa pembuatan akta. Notaris dan karyawan atau staf, saling 

memerlukan satu sama lain.  

Kesuksesan seorang Notaris tentunya didukung oleh sarana dan prasarana 

termasuk karyawan yang bekerja dengan baik dan optimal. Bahkan tidak jarang 

seorang karyawan atau staf Notaris tampak sudah lebih cekatan karena bekerja 

dengan pengalamannya selama ini, untuk itu diperlukanlah peningkatan 

kemampuan seorang karyawan Notaris demi menunjang pekerjaan dari Notaris 

sendiri. 

Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa 

sering kali suatu akta sebagai produk Notaris dipermasalahkan oleh para pihak 

penghadap Notaris atau pihak ketiga lainnya,16 dengan tujuan karyawan atau staf 

Notaris sebagai saksi akta maka secara otomatis karyawan tersebut akan 

mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam 

akta tersebut. Selama staf tersebut masih bekerja di kantor Notaris yang 

bersangkutan, yang berkaitan dengan rahasia akta masih aman dikarenakan masih 

ada saling keterkaitan antara staf dan Notaris.  

                                                 
16 Habib Adjie, Loc. Cit., hlm. 22 
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Tetapi pada saat staf/karyawan tersebut sudah tidak bekerja di kantor 

Notaris atau tidak lagi menjadi staf Notaris, maka akan mengakibatkan staf 

Notaris merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala pekerjaan 

yang pernah dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan terlebih terhadap 

kerahasiaan akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta. 

Bukan hanya kerahasiaan akta saja tetapi segala hal yang berkaitan dengan 

kantor Notaris akan menjadi rawan untuk terbuka ke masyarakat umum yang 

seharusnya hal tersebut merupakan rahasia, karena selama staf Notaris tersebut 

bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, maka secara otomatis akan 

mempelajari secara praktek baik mengenai pembuatan akta maupun tentang 

manajemen kantornya, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas tentang 

pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang 

mengatur staf atau staf Notaris yang sudah keluar dari kantor Notaris dalam 

menjaga kerahasiaan akta. Hal lain yang penting adalah karena staf yang sebagai 

saksi intrumenter hanya bertanggung jawab sebatas kebenaran formal, maka 

apabila dikemudian hari muncul permasalahan hukum yang bertanggung jawab 

adalah Notaris sebagai pemangku jabatan umum. 

Kewajiban bagi staf Notaris dalam merahasiakan isi akta tidak diatur secara 

eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris, akan tetapi dalam ketentuan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 170 ayat (1) dinyatakan 

bahwa 17  “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya 

diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk 

                                                 
17 Lihat ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
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memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada 

mereka.” 

Lalu bagaimana apabila Staf Notaris dipanggil atau diminta untuk 

memberikan kesaksian terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang mengalami 

permasalahan? atau bagaimana apabila dalam pembuatan akta tersebut, staf (yang 

sebagai saksi instrumenter) turut melakukan tindakan seperti yang terdapat dalam 

petikan putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Smn dan Nomor 186/Pid.B/2017/PN 

Smn, dimana dalam kasus tersebut di atas merupakan tindakan turut serta 

melakukan pemalusan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris, hal ini 

memberikan informasi bahwa bukan hanya keharusan merahasiakan isi akta yang 

dilakukan oleh Notaris, akan tetapi perbuatan di luar itu yang dapat menimbulkan 

permasalahan berkaitan proses pembuatan akta, karena pada pelaksanaannya 

terdapat Notaris yang sengaja memalsukan dokumen para pihak, memberikan 

tanda tangan palsu, bahkan menahan dokumen klien yang berada di kantor 

Notaris. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun tesis 

dengan mengangkat judul “Peran Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya 

Terhadap Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notariil.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai acuan penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana peran dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam 

pembuatan akta Notariil? 

2. Apa akibat hukum bagi saksi instrumenter berkaitan dengan 

kerahasiaan isi akta Notaris?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab saksi 

instrumenter dalam pembuatan akta Notariil. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi saksi 

instrumenter berkaitan dengan kerahasiaan isi akta Notaris. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis 

maupun secara praktis. 

1. Manfaat Akademis 

a. Menambah wawasan dan pemikiran serta perkembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya serta 

wawasan peranan saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notariil. 

b. Menambah bahan kepustakaan bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai peranan saksi instrumenter 

berkaitan dengan kerahasiaan isi akta Notaris. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Notaris dan staf Notaris : diharapkan dapat menambah 

pemahaman, masukan dan saran terkait dengan peranan saksi 

instrumenter dalam pembuatan akta Notariil. 

b. Bagi masyarakat c.q. penghadap : diharapkan dapat memberi 

pengetahuan dan pemahaman tentang aturan hukum di bidang 

keperdataan maupun aturan-aturan tentang kenotariatan. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan peneliti 

mengenai “Peranan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap 

Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notariil,” peneliti menemukan beberapa 

hasil yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat 

kesamaan. Dalam hal ini penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut 

sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum 

yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil 

penelitian tersebut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmala Dewi, Progam Studi Magister 

Kenotariatan Universitas Indonesia, tahun 2012 yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris”, 

dengan permasalahan sebagai berikut : bagaimana perlindungan hukum 

saksi instrumenter dalam akta Notaris, dikaitkan dengan Undang-

undang Jabatan Notaris dan proses penyidikan? dan bagaimana 
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penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi instrumenter pada akta 

Notaris? 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Setiyawati Soebekti, Progam Studi 

Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, tahun 2009 yang 

berjudul “Kedudukan Saksi Intrumenter dalam akta Notaris”, dengan 

permasalahan sebagai berikut: bagaimana Kedudukan Saksi 

Intrumenter dalam akta Notaris? dan bagaimana perlindungan hukum 

saksi instrumenter dalam akta Notaris? 

Berdasarka kedua penelitian tersebut di atas, terlihat adanya persamaan 

tema yang akan diteliti, yaitu kedudukan saksi intrumenter dalam pembuatan akta 

notariil. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 

tesis ini adalah tidak hanya kedudukan saksi dan pelindungan hukum saksi 

intrumenter dalam akta notariil tetapi juga peran saksi instrumenter dan akibat 

hukumnya terhadap kerahasiaan berkaitan dengan kerahasiakan isi akta Notaris. 

F. Kerangka Teoritis 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan 

beberapa teori, yaitu : 

1. Teori Tangung Jawab Hukum 

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam 

kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah 

hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau 

tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua 
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karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, 

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk 

melaksanakan Undang-undang.  

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang 

dilaksanakan, dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility 

menunjuk pada pertanggungjawaban politik.18 

Pada dasarnya  hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung 

jawab atas perbuatan yang dilakukan gugat atau tanggung jawab atas perbuatan 

yang dilakukannnya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap 

pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab Notaris. 

Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat dan 

tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan 

tanggung jawab dan tanggung gugat Notaris.19 

2. Teori Kewenangan 

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, 

kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang mempunyai untuk 

melakukan  sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat dilaksanakan dengan istilah 

                                                 
18 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006),  

hlm. 337. 
19 Sjaifurrachman, Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan 

Akta, (Bandung : Mandar Maju,  2011), hlm.192 
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urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk 

mejalankan satu atau beberapa fungsi managemen (pengaturan, perencanaan, 

pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang 

ditangani oleh pemerintah.20 

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan 

dan wewenang.21 Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) 

dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang 

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” 

(bagian) tertentu saja dari kewenangan.  

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 

wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan 

pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, 

dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Istilah kewenangan  dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara 

terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual 

istilah kewenangan sering disebut outhority, gezag dan wewenang (copetence, 

bevoeheid) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu 

                                                 
20 Ridwan HR., Op, Cit,. hlm. 352 
21 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung : Universitas Parahyangan,  2000), 
hlm.22 
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dirasakan perlu. 22  Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam 

menjalankan roda pemerintahan, dimana di dalam kewenangan mengandung hak 

dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. 

Kajian hukum administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah 

dalam menyelengarakan suatu pemerintahan sangatlah penting, hal ini 

disebabkan karena dalam penggunaan wewenang tersebut selalu berkaitan dengan 

pertanggungjawaban hukum, dalam pemberian kewenangan kepada setiap organ 

atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang 

ditimbulkan, dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat diciptakan wewenang 

baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern 

dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada 

penerima wewenang. 

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah 

sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. 

Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. 23 

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam 

kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : 

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang 
berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari 
Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan 
terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu 
bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan 
wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam 

                                                 
22 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara,  (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), 

hlm.78. 
23Ibid. 
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kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan 
untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.24 
 

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai 

pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah 

diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak 

menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan 

kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. 

kewenangan Notaris di samping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada 

kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, 

dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan 

akta Notaris. 

Untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum 

telah sempurna, artinya tidak diperlukan embel-embel lain, misalnya Notaris 

sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai 

pembuat akta koperasi, kemudian Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW), berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

                                                 
24 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 

hlm. 29   
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Menurut Habib Adjie, Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di 

atas, akan menciderai makna pejabat umum. Seakan-akan Notaris akan 

mempunyai kewenangan tetentu jika disebutkan dalam suatu satuan hukum dari 

instansi pemerintah. 

3. Teori Perlindungan 

Pemerintah yang mempresentasikan negara, sebagaimana tujuan negara 

itu sendiri, maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, 

mencegah terjadinya resiko yang selalu mengancam dirinya dan lain sebagainnya 

juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam 

makna perlindungan hukum. Maksud dari asas perlindungan ini mengacu pada 

kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang 

dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.  

Sebaiknya hal-hal ini benar-benar diterapkan dalam prakteknya. Karena 

bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan terror atau ancaman, baik 

fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan 

kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana. Seharusnya pada setiap saksi atau 

korban hendak memberikan kesaksian, haruslah diberikan jaminan bahwa ia 

diberikan rasa aman dan tidak takut sebelum, selama, bahkan sesudah 

memberikan kesaksian. Jaminan rasa aman ini penting untuk memberi kepastian 

bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi, termasuk saksi instrumenter 

adalah keterangan yang murni dan bukan hasil rekayasa ataupun diberikan karena 

tekanan dari pihak-pihak tertentu.  
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Sistem peradilan pidana saksi dan korban belum dilindungi secara 

maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang kedudukan saksi belum mendapat perhatian 

maksimal karena dalam Undang-undang tersebut hampir dalam pasal KUHAP 

belum ada satu pasal-pun yang mengatur secara khusus mengenai saksi dan 

korban. Hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP dan KUHP hak saksi selalu 

disisipkan dengan hak korban. Melihat banyaknya pasal-pasal dalam KUHAP  

(Pasal 60 sampai dengan Pasal 69) terlihat bahwa sistem peradilan di Indonesia 

lebih memperhatikan hak tersangka/terdakwa. 

Setiap aturan hukum bersifat normatif, karena peraturan perundang-

undangan siapapun yang menetapkannya dan materi apapun yang dicantumkan 

harus memuat norma hukum.25 Norma hukum yang memuat sejumlah perintah 

dan larangan tersebut harus dicantumkan secara rinci dan jelas, sehingga tidak 

memungkinkan terjadinya interprestasi yang salah. 

Penyelesaian hukum yang diuraikan di atas diarahkan pada upaya untuk 

mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang berhubungkan 

dengann kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu 

harus dapat diakomodasi dalam peraturan itu.26 Keadilan yang dimaksud bukan 

hanya keadilan hukum atau legal justice tetapi juga keadilan sosial atau social 

justice. Masyarakat juga harus merasakan bahwa peraturan perundang-undangan 
                                                 

25 Karel E. M, Bongenaar, Aturan dalam Norma, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Nomor 1 dan 2 Tahun VII, Jan-Feb-Mar-Apr, 1992, Surabaya, hlm.15 

26 Daniel Djoko Tarliman, Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-
undangan dan Putusan Hakim, Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol 6 Nomor 2 FH 
UBAYA, Surabaya, 2003,  hlm .25 
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termasuk ketentuan mengenai aspek tanggung jawab saksi dan perlindungan 

hukum terhadap saksi akta Notaris itu adil. 

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah 

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, oleh karena itu 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut,27 dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan tugas jabatan dari seorang Notaris maka aspek perlindungan 

hukum perlu dialokasikan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. 

Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, 

sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang 

harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. 

4. Notaris 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.28 Ketentuan pada 

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyebutkan bahwa suatu akta 

autentik ialah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang 

untuk itu di tempat akta dibuatnya.  

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulisyang bersifat autentik mengenai keadaan, 

                                                 
27 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Kompas, 2003), 

hlm.121 
28 Lihat Pasal 1 angka 1  UUJN-P. 
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peristiwa atau perbuatan hukum,29 jika dilihat dari aturan tersebut di atas yang 

menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum adalah tepat. Karena pejabat 

umum dapat diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk melayani 

kepentingan umum, dalam hal ini untuk membuat akta autentik. Tetapi ternyata 

aturan hukum tidak memberikan batasan definisi mengenai pejabat umum, karena 

pejabat umum tidak hanya Notaris. 

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan 

wewenang Notaris, menurut Pasal 15 UUJN-P bahwa Notaris berwenang 

membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain, dalam hal pemberian 

wewenang pejabat atau instansi lain, tidak berarti menjadikan pejabat-pejabat lain 

tersebut menjadi pejabat umum. Seperti misalnya akta-akta yang dibuat oleh 

Kantor Catatan Sipil, Kepala Kantor Catatan Sipil hanya melakukan fungsi 

sebagai pejabat umum saja, tetapi kedudukannya tetap sebagai Pegawai Negeri. 

Secara doktrin, arti Notaris sebagai Pejabat Umum adalah orang yang 

mendapat kewenangan dari Negara secara atributif, khusus dalam hukum perdata, 

dan yang memberikan wewenang tersebut adalah Negara sedangkan yang 

mengangkat adalah Menteri, jadi bukan Menteri yang memberikan wewenang 

tersebut, dalam melaksanakan wewenang tersebut, terdapat kewajiban dan 

larangan yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Kewenangan publik yang dimiliki 

oleh Notaris adalah yang mencakup hukum perdata, kecuali yang untuk 

kewenangan yang dikecualikan dalam arti kewenangannya sudah diberikan oleh 

                                                 
29 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 14 
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pejabat lain, dalam hal ini berarti pejabat lain tersebut adalah bukan Pejabat 

Umum.  

Pejabat Umum merupakan jabatan yang disandang atau diberikan kepada 

mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta 

autentik. Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan wewenang kepadanya 

untuk membuat akta autentik. Jadi, seorang Notaris sudah pasti adalah Pejabat 

Umum, tetapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat 

disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang, 

akan tetapi hanya untuk perbuatan hukum tertentu saja. 

Notaris adalah Pejabat Umum yang independen (mandiri). Maksudnya 

adalah dalam menentukan segala sesuatu mengenai hal-hal yang menyangkut 

pelaksanaan tugas dan jabatannya, seperti menentukan bentuk kantor, karyawan 

termasuk gaji karyawan tidak tergantung pada lembaga atau instansi lain. Bila 

ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti 

pejabat yang melayani kepentingan masyarakat umum dalam hal pembuatan akta 

autentik yang berhubungan dengan hukum perdata yang diminta oleh masyarakat 

umum atau orang yang berkepentingan agar dinyatakan dalam akta autentik atau 

oleh Undang-undang diharuskan dalam akta autentik dan kewenangan ini tidak 

dilimpahkan pada pejabat lain. 

5. Saksi 

Pengertian saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan 

sendiri suatu kejadian, orang yang memberi penjelasan, di dalam sidang 

pengadilan untuk kepentingan semua para pihak yang terlibat di dalam perkara 
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terutama terdakwa dan pendakwa, orang yang dapat memberi keterangan tentang 

segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepetingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.30  

Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa, Saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan 

tentang tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan 

ia alami sendiri.31 Saksi juga merupakan alat bukti yang sah. 

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, pada Pasal 1 menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, dalam peresmian suatu 

akta Notaris, dikenal 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi kenal dan saksi 

instrumenter.  

Menurut keadaannya, saksi dapat dibagi atas : 

a) Saksi Kebetulan 

                                                 
30 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineke Cipta,  2009), hlm. 415. 
31 H.M. Kamaluddin Lubis, Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan 

Praktek, (Medan : 1992), hlm.18. 
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Saksi kebetulan yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau 

mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan  di dalam 

persidangan.32 

b) Saksi Sengaja 

Saksi sengaja yaitu saksi yang pada waktu pembuatan atau peristiwa 

hukum itu dibuat dan sengaja telah diminta untuk menyaksikannya. 

Akta-akta Notaris dengan tidak mengurangi ketentuan yang telah ada 

atau yang akan ditetapkan dikemudian hari, mengenai bentuk dan 

beberapa diantaranya dibuat di hadapan Notaris, dengan dihadiri dua 

orang saksi. Dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 orang 

saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter.33 

Saksi Instrumentair / Instrumentaire Getuige adalah saksi yang 

mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/di 

hadapan Notaris. Sedangkan saksi-saksi yang dibawa oleh para penghadap 

kemudian oleh Notaris ditempatkan/disebutkan pada akhir akta, maka tidak dan 

bukan disebut saksi akta, karena tidak memahami/mengetahui semua aspek 

formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/di hadapan Notaris. 

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam 

pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut Saksi 

Instrumentair (Instrumentaire Getuigen). Mereka dengan jalan membubuhkan 

tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan 

                                                 
32 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan 

Praktisi, (Bandung : Mandar Maju,  2005), hlm. 62. 
33  Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta :  PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 647. 
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dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN-P, 

yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair 

ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. 

Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebut akta Notaris lengkap jika 

semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan 

salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. 

G. Metodologi Penelitian 

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi, 34  dalam melakukan proses penelitian perlu adanya 

metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, 

sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti 

akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh di dalam 

penelitian, yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang akan dijadikan penelitian, 

yaitu semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, 

yaitu: 

1) Fajar Rudiyanti (Notaris PPAT Kabupaten Sleman) 

2) Ambar Puji Novaningsih (Notaris Kabupaten Gunungkidul) 

                                                 
34  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 

2005), hlm. 35. 
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3) Agus Pandoman (Akademisi dan Notaris PPAT Kabupaten 

Banyumas) 

4) Siska Wareh (Saksi Instrumenter) 

5) Sri Wahyuni (Saksi Instrumenter) 

6) Desyka Ratna Sari (Saksi Instrumenter) 

b. Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah peran saksi instrumenter dan akibat hukumnya 

terhadap kerahasiaan dalam pembuatan akta notariil. 

2. Jenis Penelitian 

Menurut Maria S.W. Sumardjono, jenis penelitian hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan bahasa pustaka atau data sekunder disebut penelitian 

hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data 

primer disebut penelitian hukum empiris. 35  Penelitian hukum empiris adalah 

salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya 

di dalam masyarakat. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, 

sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka 

mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan, buku harian dan seterusnya.36  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan hukum 

empiris, karena dalam melaksanakan penelitian, peneliti mengadakan penelitian 
                                                 

35 Ibid, hlm. 17. 
36 Ibid., hlm. 11-12. 
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langsung di lapangan yaitu menggunakan data primer dan ditambahkan dengan 

bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder guna melengkapi penelitian. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya dan bukan sekedar 

mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.37 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini adalah suatu metode yang bertujuan 

untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan 

dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk 

selanjutnya mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul 

dari fakta tersebut.  

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat 

ingin tahu yang mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan kenyakinan bahwa 

setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebaik-baiknya, atau 

kecenderungan-kecenderungan yang timbul.38 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum menurut 

Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:39 

a. Pendekatan kasus (case approach) 

b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

c. Pendekatan historis (historical approach) 

d. Pendekatan perbandingan (comparative approach) 

e. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
                                                 

37 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2007), hlm. 27 

38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press,  2007), hlm. 23 
39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), hlm. 93 
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Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dari beberapa pendekatan di 

atas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang 

berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

yang diteliti melalui wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung 

dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti. 

Pertanyaan‐pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat 

berlangsungnya wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari lapangan, dalam data sekunder ini, dilakukan dengan mengumpulkan 

buku‐buku literatur, media cetak, hasil penelitian, serta tulisan karya ilmiah 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain: 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas      

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
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4) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006  

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

6) Kode Etik Notaris berdasarkan konggres luar biasa tanggal 29-30 Mei 

2015 di Banten 

c. Data Tersier  

Data tersier atau data penunjang yaitu bahan-bahan  hukum yang bersifat 

menunjang bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedi, majalah, surat 

kabar dan sebagainya. Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika 

tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan 

tipe penelitian.  

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini maka 

peneliti akan mengelompokkan menjadi 4 (empat) bab, semuanya itu merupakan 

suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, di 

bawah ini diuraikan secara garis besar substansi masing-masing bab dalam tesis 

ini sebagai berikut : 
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BAB I berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, teori 

atau dokrin, metode penelitian dan sestematika penulisan. 

BAB II berisi tinjauan umum tentang Notaris dan saksi instrumenter. 

BAB III berisi pembahasan mengenai peranan saksi instrumenter dan akibat 

hukumnya terhadap kerahasiaan dalam pembuatan akta notariil. 

BAB IV berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM NOTARIS DAN SAKSI AKTA NOTARIS 

(INSTRUMENTER) 

A. Notaris 

1. Profesi Notaris 

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris selaku Pejabat 

Umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta autentik dalam bidang hukum 

perdata, oleh karena itu Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara, maka 

Notaris dianggap sebagai bagian dari penguasa.40  Notaris disebut sebagai pejabat 

umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara (dalam hal ini 

diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Notaris menjalankan 

tugas negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara.41 Undang-undang 

Jabatan Notaris sendiri termasuk rubrik Undang-undang organik dan materi yang 

diaturnya termasuk dalam bidang hukum publik sehingga ketentuan-ketentuan 

yang terdapat didalamnya adalah sebagian besar peraturan yang bersifat memaksa 

(dwingent recht). 

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam 

bahasa Belanda disebut dengan van Notaris, mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang keperdataan, karena 

Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan 

untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Notaris merupakan sebuah profesi. 
                                                 

40  Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 219. 

41  Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses 
Melayani, (Yogyakarta : Andi, 2015), hlm. 25. 
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Salah satu yang diangkat oleh Negara untuk menciptakan suatu alat bukti adalah 

Notaris. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, “Notarius” yang berarti 

orang yang membuat catatan,42 kemudian menjadi istilah bagi golongan orang 

penulis cepat atau stenographer.43 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan 

Notaris maupun Undang-undang lainnya. Walaupun menurut definisi tersebut 

ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (openbare ambtenaar), ia 

bukan pegawai menurut Undang-undang atau peraturan-peraturan Kepegawaian 

Negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan bezoldigd staatsambt, tetapi menerima 

honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada 

masyarakat.44 

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan 

moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas 

jabatannya, Notaris/PPAT berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat 

profesinya sebagai jabatan yang terhormat, karena lekatnya etika pada profesi 

Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (officium nobile).45 

Namun sebelum Undang-undang itu berlaku pengertian Notaris yang 

tercantum pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860 No. 3) 
                                                 

42  Efendi Peranginangin, Anda Bermaksud Jadi Notaris?, (Jakarta: Esa Study Club, 
1979), hlm. 1. 

43 Eugenius Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum), 
(Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 124. 

44 Komar Andasasmita, Notaris I, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm. 45. 
45Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 

2009), hlm. 6. 
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menyebutkan “Siapa Notaris dan kewenangan dijelaskan dalam pasal ini yaitu, 

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan 

oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 

dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, 

menyimpan aktanya dan membuat grosse, salinan dan untuk kutipannya, 

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”46 

R. Soegondo Notodisoerjo memberikan pengertian Notaris adalah pejabat 

umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau 

tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik. 47  Secara 

yuridis, pengertian Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu terdapat 

dalam Pasal 1 Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di 

Indonesia (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie) telah merumuskan 

pengertian Notaris. Yaitu: 

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk 
membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan 
ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu Undang-
undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang 
berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin 
hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-
grosse, salinan-salinan, dan kutipan-kutipannya semua itu sejauh 

                                                 
46Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 27.   
47 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Pejelasan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8. 
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perbuatan akta-akta tersebut oleh suatu Undang-undnag umum tidak juga 
ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.” 
Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu: 

a. Kedudukan Notaris, dan 

b. Kewenangannya. 

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 Staatblad 1860 Nomor 3 tentang 

peraturan jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris-ambt in 

Indonesie), yaitu sebagai pejabat umum. Pejabat umum yaitu, orang yang 

memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Kewenangan 

Notaris dalam ketentuan ini yaitu: 

a. Membuat akta autentik, maupun 

b. Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan. 

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang 

menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani 

kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan 

autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat 

meminta jasa Notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai 

perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:48 

a. Memiliki integritas moral yang mantap 

b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri 

c. Sadar akan batas-batas kewenangannya 

d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. 

                                                 
48  Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, 

2003), hlm. 93. 
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Notaris sebagai manusia bebas dan menjadi elemen penting dalam 

pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme 

mengingat perananya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan, Notaris 

sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak 

berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya, 

adanya legalisasi dari Notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan 

akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.49 

UUJN mengatur secara rinci tentang jabatan Notaris, sehingga dapat 

diharapkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu 

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris 

sebagai akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi, dalam Undang-

undang ini diatur dengan bentuk dan sifat akta Notaris, serta tentang minuta akta, 

grosse akta, dan salinan akta maupun kutipan akta Notaris.50 

2. Pengaturan Notaris dalam Hukum Indonesia 

17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, 

keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II 

Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yaitu “Segala peraturan 

perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya 

yang baru menurut Undang-undang dasar ini” dengan dasar Aturan Peralihan ini, 

tetap diberlakukan Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 

1860:3). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh 

                                                 
49Abdul Ghofur Anshori,Op. Cit., hlm. 5. 
50 Saifuddin Arif, Notariat Syariah dalam Praktik, Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam, 

(Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 51-52. 
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Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, 

tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan 

Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.51 

Tanggal 6 Oktober 2004 adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada perkembangannya telah 

diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mana Pasal 91 BAB 

XIII Ketentuan Penutup UUJN tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak 

berlaku lagi.52 

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku: 
1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) 

sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 
1945 Nomor 101; 

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan 

Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 700); 

4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji 
Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” 

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam 

pertimbangan hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu 

pertimbangannya disebutkan bahwa: 

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalanka profesi dalam 
memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatakan 
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.” 

                                                 
51 Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 4-

5. 
52 Ibid, hlm 6. 
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Landasan Filosofi pengangkatan  Notaris sebagai pejabat umum yaitu 

memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris 

agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan 

akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi 

dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap 

warga Negara yang menggunakan jasanya. 

Landasan Yuridis pengaturan Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan berikut ini: 

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

b. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas yang menjeaskan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 
(dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa 
Indonesia.”53 

c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia menegaskan bahwa “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia 
dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta 
Jaminan Fidusia.”54 
 

d. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
menegaskan bahwa “Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa 
Indonesia.”55 
 

                                                 
53 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 
54  Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. 
55 Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 



38 
 

e. Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai 
Politik, menentukan bahwa “Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang 
mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta Notaris.”56 

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan Notaris dituangkan dalam 

bentuk Undang-undang adalah karena banyaknya masalah yang menimpa Notaris 

di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti diguguat atau dilaporkan ke 

penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya, dengan 

adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari 

Negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.57 

3. Keberadaan dan Tugas Notaris 

Stelsel hukum di Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental membawa 

akibat bahwa pelaksanaan Undang-undang dalam bidang hukum pembuktian 

mengharuskan kehadiran seorang pejabat umum yang semata-mata melayani 

masyarakat di dalam pembuatan alat bukti tertulis, akta autentik. Hal mana 

terbukti dengan Pasal 1868 KUHPerdata: 

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang 
ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” 

 
Hal tersebut menunjukan bahwa sifat dari keautentikan suatu akta 

tergantung dari bentuk akta tersebut yang diatur dalam Undang-undang serta 

dibuat oleh pejabat yang berwenang di wilayah hukum kewenangannya. Dalam 

hal ini menunjukan kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta 

autentik sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam 

                                                 
56 Lihat Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. 
57 Salim HS, Tekhnik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, 

Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 35-36. 
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kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik, seperti yang dimaksud 

dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Dalam kehidupan bermasyarakat yang sederhana hubungan diantara 

warga masyarakat lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan norma berasakan 

nilai serta moral yang ada dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Pada 

kehidupan yang lebih kompleks, kepastian hukum sering kali menjadi tumpuan 

dari mekanisme roda kehidupan masyarakat. banyak tindakan hukum yang 

dilakukan sehingga dibutuhkan alat bukti yang terkuat, yaitu perbuatan hukum 

tersebut dituangkan dalam akta Notaris. 58 

Tugas dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P 

menjelaskan bahwa kewajiban Notaris ialah : 59 

1) “Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 

2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 
bagian dari protokol Notaris. 

3) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan 
minuta akta. 

4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak. 

5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 
segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai 
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan 
lain. 

6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang 
memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat 
memuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 
satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, tahun pembuatan 
pada sampul setiap buku. 

7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak membayar atau tidak 
diterimanya surat berharga. 

                                                 
58  Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 220. 
59 Lihat Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 
waktu pembuatan akta setiap bulan. 

9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam daftar nihil 
yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen 
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam 
waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. 

10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 
setiap akhir bulan. 

11) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik 
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, 
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. 

12) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 
penghadap, saksi dan Notaris.” 

 
4. Pengembanan dan Kewajiban Notaris 

Etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan 

sikap para Notaris berdasar nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, 

dan Negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap 

terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, 

maka ciri pengembanan profesi  Notaris adalah:60 

a. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab. 

b. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan Negara. 

c. Tidak mengacu pamrih (disinterestedness). 

d. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif. 

e. Spesifitas fungsional, yaitu ahli bidang kenotariatan. 

f. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan 

martabat profesi. 

                                                 
60  Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 166. 
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Mendasarkan pada spirit kode etik Notaris, dan dengan memiliki ciri 

pengembanan profesi Notaris, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi: 

a. Kewajiban umum 

1) Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran 

yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak 

berpihak. 

2) Notaris dapat menjalankan jabatannya jangan sampai dipengaruhi 

oleh pertimbangan keuntungan pribadi. 

3) Notaris tidak memuji diri sendiri dan tidak memberikan imbalan 

atas pekerjaan yang diterimanya. 

4) Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat 

dibuktikan kebenarannya. 

5) Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang 

jabatannya. 

6) Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan 

para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional 

hukum lainnya. 

b. Kewajiban Notaris terhadap klien 

1) Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan 

mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris tidak 

menguasai bidang hukum tertentu dalam perbuatan akta, Notaris 

wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian 

dalam masalah yang bersangkutan. 
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2) Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 

tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan 

kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia. 

c.  Kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris. 

1) Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri 

ingin diperlakukan. 

2) Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan 

Notaris. 

d. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri. 

1) Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun 

jasmaninya. 

2) Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur. 

B. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti 

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda, Wojowasito menyusun kamus 

bahasa Belanda tahun 1981 menyatakan istilah akta dalam bahasa Belanda yaitu 

acte yang berarti akte, 61  sedangkan Helen Sugesti dalam Kamus Bahasa 

Belanda-Indonesia yang disusun olehnya menuliskan akte (bahasa Belanda) 

yang berarti akta.62  

A. Pitlo mendefinisikan akta yaitu surat-surat yang ditandatangani, yang 

dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa akta 

                                                 
61 Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, (Jakarta: Ichtisar Baru-van Hoeve, 

1981), hlm. 21. 
62  Helen Sugesti, Kamus Saku: Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, Cetakan 

Pertama, (Yogyakarta: Absolut, 2003). 
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tersebut dibuat.63 Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi 

tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar suatu hak 

atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. 

Ketentuan dalam Hukum (Acara) Perdata. Alat bukti yang sah atau yang 

diakui oleh hukum terdiri dari: 

1. Bukti tulisan 

2. Bukti dengan saksi-saksi 

3. Persangkaan-persangkaan 

4. Pengakuan 

5. Sumpah 

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik maupun 

dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. 64  tulisan-tulisan autentik berupa akta 

autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, 

dibuat di hadapan pejabat (pejabat umum) yang diberi wewenang dan di tempat 

dimana akta tersebut dibuat.65 Apabila diambil intinya, maka akta tersebut harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:66 

a. Surat itu harus ditandatangani  

b. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu 

hak atau 

c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. 
                                                 

63  A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, dalam Dedi Supriyadi, Kemahiran Hukum, 
Teori dan Praktek, Cetakan Kesatu, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 55. 

64Lihat Pasal 1867 KUHPerdata. 
65 Pasal 1868 KUHPerdata, Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 465. 
66 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam 

Perbuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 100. 
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Akta autentik tidak saja dibuat oleh Notaris, tetapi juga oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT),67 Pejabat lelang, Pegawai Kantor Catatan Sipil. 

Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan 

tersendiri, berupa : 

a. Bentuknya bebas 

b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum 

c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh 

pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu 

dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya 

(menyangkal isinya) 

d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus 

dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, 

biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang 

saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. 

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah 

ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, yaitu sebagai berikut: 

(1) “Setiap Akta terdiri atas: 

a. awal Akta atau kepala Akta; 
b. badan Akta; dan 
c. akhir atau penutup Akta. 

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: 

a. judul Akta; 
                                                 

67Akta PPAT dikategorikan sebagai akta autentik, meskipun saat ini belum ada perintah 
Undang-undang yang mengatur mengenai PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI, 
Putusan tanggal 22 Maret 1972, Nomor 937 K/Sip/1970, bahwa Akta Jual Beli tanah yang 
dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti 
yang sempurna, M. Ali Budiarto, Loc. Cit., hlm. 146. 
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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, kewarganegaraan, pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang 
yang mereka wakili; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 
c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan; dan 
d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 

(4) Akhir atau penutup Akta memuat: 

a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); 

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 
penerjemahan Akta jika 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 serta jumlah 
perubahannya.” 

 Sebagai bahan perbandingan kerangka atau susunan akta yang tersebut 

dalam Pasal 38 UUJN berbeda dengan yang dipakai dalam Peraturan Jabatan 

Notaris (PJN). Dalam PJN Kerangka akta atau anatomi akta terdiri dari:68 

1. Kepala (hoofd) akta, yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris 

mengenai klienya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya 

atau atas permintaan siapa dibuat berita acara. 

                                                 
68GHS. Lumban Tobing, dalam Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia…, Op. Cit., hlm. 

122. 
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2. Badan akta, yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh 

pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris 

mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang 

bersangkutan. 

3. Penutup akta, yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu 

dan tempat akta dibuat, selanjutnya keterangan menganai saksi-saksi, di 

hadapan siapa akta dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan 

penandatanganan dari akta itu. 

Perbedaan antara Pasal 38 UUJN dengan PJN mengenai kerangka akta 

terutama dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan b UUJN, mengenai awal atau kepala 

akta dan badan akta. Dalam PJN kepala akta hanya memuat keterangan-

keterangan atau yang menyebutkan tempat kedudukan Notaris dan nama-nama 

para pihak yang datang atau menghadap Notaris, dan Pasal 38 ayat (2) UUJN 

kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, 

dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.69 

Satu perbedaan yang perlu untuk diperhatikan, yaitu mengenai identitas 

para pihak atau para penghadap. Dalam PJN identitas para pihak atau penghadap 

merupakan bagian dari kepala akta, sedangkan menurut Pasal 38 ayat (2) UUJN, 

identitas para pihak atau para penghadap bukan bagian dari kepala akta, tapi 

merupakan bagian dari badan akta (Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN), dan dalam 

                                                 
69 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 122. 
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PJN bahwa badan akta memuat isi akta yang sesuai dengan keinginan atau 

permintaan para pihak atau penghadap.70 

 

C. Tata Urutan Kekuatan Pembuktian Akta 

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta 

autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan 

tentang penggolongan akta autentik yaitu, akta autentik yang dibuat oleh pejabat 

umum, dan yang kedua, Akta autntik yang dibuat di hadapan pejabat umum.71 

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang,72 perbedaan dari 

kedua akta tersebut adalah: 

1. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para 

pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk 

membuat akta yang mereka kehendaki. 

2. Dalam akta para pihak, para pejabat membuat akta sama sekali tidak pernah 

memulai inisiatif, sedangakn dalam relaas akta pejabat pembuat akta itu 

kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu. 

3. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman 

kehilangan sifat autentiknya, sedangkan akta relaas tanda tangan demikian 

tidak merupakan keharusan. 

                                                 
70Ibid. 
71  Herry Susanto, Peranana Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak, 

(Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 43. 
72 Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian 

dan Eksekutorial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 30-31. 



48 
 

4. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang 

membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan relaas akta berisikan 

keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri. 

5. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan 

menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak 

dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. 

Sedangkan mengenai tata urutan kekuatan pembuktian suatu akta, 

Menurut Mulyoto73 yaitu: 

1. Akta notariil, mempunyai kekuatan pembuktian baik formal maupun 

material. Hakim harus menganggap sebagai alat bukti yang sempurna (tanpa 

memerlukan bukti tambahan), sepanjang belum/tidak terbukti sebaliknya. 

2. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi, kekuatan pembuktian akta ini adalah 

belum/tidak sesempurna akta Notariil, namun ada jaminan dari Pejabat 

Umum (Notaris) bahwa cap/ibu jari atau tanda tangan yang tertera atau 

tercantum di dalam akta bawah tangan tersebut adalah benar-benar tanda 

tangan dari orang yang disebutkan dalam akta di bawah tangan tersebut 

(benar-benar cap ibu jari/tanda tangan dari yang bersangkutan). 

3. Akta di bawah tangan yang di-warmerking, kekuatan pembuktian akta ini 

adalah berada di bawah akta di bawah tangan yang dilegalisasi, karena tidak 

ada jaminan dari Pejabat umum (Notaris), bahwa cap ibu jari/tanda tangan 

adalah benar-benar milik yang bersangkutan. 

                                                 
73  Mulyoto, Perjanjian Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang harus 

dikuasai, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hlm. 11-12. 
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4. Akta di bawah tangan yang hanya sebatas dilakukan oleh dua orang saksi, 

kekuatan pembuktiannya adalah di bawah akta yang diwarmerking, karena 

sama sekali tidak ada campur tangan dari Pejabat Umum. 

D. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta 

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna.74 

Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, 

kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. 

a. Akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai 

akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang berbunyi:  

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang 
di hadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan 
olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi 
orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang 
yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap 
tulisan itu.” 

Dasar hukum bahwa Notaris dapat menjadi satu-satunya pejabat/institusi 

yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat 

Indonesia, tidak berdasarkan etnis dan golongan, agama apapun, yaitu 

berdasarkan kewenangannya yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu 

membuat akta.  

Kehadiran UUJN tersebut saat sekarang ini merupakan satu-satunya 

Undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia yang berarti telah terjadi 

unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Sehingga UUJN dapat disebut 

                                                 
74 Abdullah, “Peran Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis”, yang ditulis oleh Salim 

HS, Tekhnik Pembuatan Akta Satu..., Op. Cit., hlm. 30. 
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sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia, dan sebagai 

pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia masa datang. Sekarang UUJN 

sebagai “the rule of  law” untuk dunia Notaris Indonesia.75 

Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah 

tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua 

pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau 

apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah 

diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta 

autentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum 

(Notaris) maka akta itu terhadap semua orang dianggap sebagai akta autentik. 

b. Kekuatan pembuktian formal 

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang 

disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris 

sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal 

terjamin: 

1) Kebenaran tanggal akta itu. 

2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu. 

3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir. 

4) Kebenaran di tempat dimana akta dibuat. 

c. Kekuatan pembuktian materiil 

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan 

pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 

                                                 
75 Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris, (Bandung: Mandar 

Maju, 2008), hlm. 34. 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta 

itu berlaku sebagi yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para 

penerima hak mereka. 

Apabila akta itu dipergunakan di muka Pengadilan, maka sudah dianggap 

cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya. Karena akta itu dibuat 

secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya 

akta. 

1. Kewenangan Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris 

Kewenangan Notaris berdasarkan UUJN dalam hal ini menunjuk kepada 

Undang-undang jabatan Notaris sendiri, sehingga menggunakan kata 

“berdasarkan”. Kewenangan Notaris sebenarnya tidak hanya yang disebutkan 

dalam Pasal 15 UUJN-P saja, tetapi juga dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang 

dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut 

dikategotikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam 

pasal yang lain yaitu Pasal 1 angka 11 UUJN-P dan Pasal 54 ayat (1) UUJN-P 

tentang kewenangan Notaris untuk menggeluarkan grosse akta pengakuan utang, 

sehingga kewenangan Notaris76 menurut UUJN-P menjadi sebagai berikut: 

a. Pasal 1 ayat (1) “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang 
lainnya.” 

b. Pasal 15 ayat (3): 

                                                 
76 Bahwa kewenangan Notaris sangat banyak, di samping yang tersebut di atas. Pada 

dasarnya Notaris hanya tidak berwenang dalam membuat: 
a. Akta perkawinan 
b. Akta perceraian 
c. Akta kelahiran 
d. Akta kematian 

Akta-akta tersebut menjadi kewenangan pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara). 
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(1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 
akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 
atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.” 

(2) “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 
berwenang pula: 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

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

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

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 
yang bersangkutan.  

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.  
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta.  
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g. membuat Akta risalah lelang.” 

(3) ”Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.” 

 Penjelasan Pasal 15 ayat (3), yang dimaksud dengan “kewenangan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan 

mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber Notary), 

membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. 

 Khusus mengenai kewenangan Notaris yang terdapat dalam ketentuan 

Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UUJN, yaitu membuat akta yang berkaitan dengan 

pertanahan, dan mengenai membuat akta risalah lelang sejak diberlakukannya 

UUJN belum bisa dilaksanakan, karena kewenangan membuat akta dengan 

pertanahan masih menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

yang sampai saat ini masih dalam ruang lingkup Badan Pertanahan Nasional 
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(BPN) dan Akta risalah lelang masih menjadi kewenangan pejabat lelang77 yang 

sampai saat ini masih dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. 

c. Pasal 16 ayat (3): 

1) “Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 
2) Akta penawaran pembayaran tunai; 
3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat 

berharga; 
4) Akta kuasa;  
5) Akta keterangan kepemilikan; dan 
6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 
 

d. Pasal 54 ayat (1) UUJN-P: 

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan 
isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang 
berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang 
memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.” 

2. Menurut Undang-undang lain yang Menyebutkan atau Menentukan 
Suatu Perbuatan atau Tindakan Hukum Wajib Dibuat dalam Bentuk 
Akta Notaris 

Kewenangan Notaris dapat pula menurut Undang-undang lain. Pengertian 

menurut dalam hal ini, yaitu menunjuk kepada Undang-undang lain yang bukan 

Undang-undang yang mengatur jabatan Notaris, akan tetapi ada dalam pasal atau 

                                                 
77 Akta Risalah Lelang dalam hal ini berdasarkan : 

a) Peraturan lelang (Vendu Reglement) stbl. 1908 No. 189. 
b) Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Stbl. 1908 No. 190. 
c) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia: PMK No. 174/PMK.06/2010 

(PL Kelas i) dan PMK No. 175/PMK.06/2010 (PL Kelas II). 
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ayat dalam Undang-undang yang bersangkutan ada kewajiban untuk perbuatan 

atau tindakan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, antara lain:78 

1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), 

Pasal 15 ayat (1) UUHT, yaitu surat kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau akta PPAT. 

2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia. Dalam 

Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Akta Fidusia harus dibuat dengan 

Akta Notaris. 

3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase setelah sengeketa terjadi harus dengan akta 

Notaris. 

4) Undang-undang Nomor  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan perseroan didirikan oleh 2 

(dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa 

Indonesia. 

5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 9 ayat 

(2) ditegaskan pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. 

                                                 
78 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-

undnag Nomor 2 Tahun 20014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 10. 
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6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 2 ayat (1a) 

ditegaskan Pendirian Partai Politik dengan Akta Notaris. 

3. Menurut Peraturan Perundang-undangan (Jenis Peraturan 
Perundang-undangan yang lainnya) yang Menyebutkan atau 
Menentukan Suatu Perbuatan atau Tindakan Hukum Wajib Dibuat 
dalam Bentuk Akta Notaris 

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jenis peraturan perundang-

undangan yang lain berupa peraturan yang ditetapkan oleh: 

1) “Majelis Permusyawaratan Rakyat 
2) Dewan Perwakilan Rakyat 
3) Dewan perwakilan daerah 
4) Mahkamah Agung 
5) Mahkamah Konstitusi 
6) Badan Pemeriksa Keuangan 
7) Komisis Yudisial 
8) Bank Indonesia 
9) Menteri 
10) Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang. 
11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur. 
12) Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten / Kota, Bupati / 

Walikota. 
13) Kepala Desa atau yang setingkat.” 

Sebagai contoh kewenangan Notaris yang disebutkan (selain dalam 

Undang-undang), yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain: 

1) Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

disebutkan bahwa:79 

                                                 
79Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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a) “PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah 
kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan 
wakaf. 

b) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala 
KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. 

c) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat 
Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi 
LKS yang ditunjuk oleh Menteri. 

d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di 
hadapan Notaris. 

e) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.”80 
 

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang telah menentukan ada beberapa perbuatan hukum yang wajib 

dibuat dengan akta Notaris, dengan ancaman batal jika hal tersebut tidak 

dilakukan dengan akta Notaris, antara lain: 

a) Berbagai ijin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek.81 

b) Pencabutan pencegahan perkawinan.82 

c) Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya.83 

d) Kuasa melangsungkan perkawinan.84 

e) Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimanya.85 

                                                 
80Sebagai tindak lanjut mengenai kewenangan Notaris untuk membuat Akta ikrar Wakaf 

Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 
Tahun 2013 tentang tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain 
Uang. Khusus mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta ikrar Wakaf ditegaskan dalam 
Pasal 27, bahwa: 

1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri. 
2) Persyaratan Notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:  

a) beragama Islam;  
b) amanah; dan 
c) memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh 

Kementerian Agama.  
3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW 

setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.  
81 Lihat Pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
82Ibid, Pasal 70. 
83 Ibid, Pasal 147-148. 
84 Ibid, Pasal  79. 



57 
 

f) Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan 

tentang pemisahan harta.86 

g) Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah.87 

h) Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan 

ranjang.88 

i) Pengakuan anak luar kawin.89 

j) Pengangkatan wali.90 

k) Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk diantaranya 

penyimpanan wasiat umum, wasiat pendiri yayasan, wasiat 

pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, 

pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan 

pencabutannya.91 

l) Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan / 

warisan.92 

m) Berbagai hibahan.93 

n) Proses non-pembayaran/akseptasi.94 

Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah akibat hukumnya jika:95 

                                                                                                                                     
85 Ibid, Pasal 176-177. 
86 Ibid Pasal 191. 
87 Ibid Pasal 196. 
88 Ibid Pasal 237. 
89 Ibid Pasal 281. 
90 Ibid Pasal 355. 
91 Bab Ketiga belas - Tentang Surat Wasiat. 
92 Bab Ketujuh belas - Tentang Pemisahan Harta Peninggalan 
93 Bab Kesepuluh - Tentang Hibah 
94Pasal 132 dan Pasal 143 KUHD. 

95Habib Adjie, Penafsiran Tematik …, Op. Cit., hlm. 14. 
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1) Notaris membuat akta tidak berdasarkan kewenangan yang telah diatur 

atau membuat akta yang sebenarnya menjadi kewenangan pejabat lainnya. 

2) Menuangkan perbuatan atau tindakan hukum atas permintaan penghadap 

yang seharusnya dilakukan dalam bentuk akta Notaris, tetapi ternyata hal 

tersebut dibuat tidak dalam bentuk akta Notaris. 

E. Kewajiban dan Larangan Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Jabatan Notaris maupun Undang-undang lainnya. 96  Istilah pejabat umum 

merupakan terjemah dari istilah Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 

1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdata.97 Kewajiban seorang 

Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P yaitu sebagai berikut: 

a. “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

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

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta 
Akta; 

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan 
Minuta Akta; 

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya; 

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 
sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; 

g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak 
dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

                                                 
96 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
97  Istilah Openbare Ambtenaren yang teradapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata 

diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Media, 1983). 
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dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 
pembuatannya pada sampul setiap buku; 

h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 
diterimanya surat berharga; 

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

j.  Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 
berikutnya; 

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 
akhir bulan; 

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik 
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 
dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 
pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu 
juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; 

n. Menerima magang calon Notaris. 

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan 

sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun 

dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan 

dengan alasan-alasan tertentu, 98 dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang 

mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau 

semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak 

tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal 

lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang. 

                                                 
98 Lihat  Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P 
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Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat 

pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi seorang Notaris diatur dalam  

Pasal 17 ayat (1) UUJN-P yaitu sebagai berikut: 

a. “Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; 
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah; 
c. Merangkap sebagai pegawai negeri; 
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 
e. Merangkap jabatan sebagai advokat; 
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 
g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau 

Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris; 
h. Menjadi Notaris Pengganti; atau 
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 
martabat jabatan Notaris.” 

Seorang Notaris apabila melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 

ayat (1) UUJN-P tersebut di atas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi 

sebagai berikut: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pemberhentian sementara; 

c. Pemberhentian dengan hormat, atau 

d. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

Pasal 52 ayat (1) UUJN-P menyatakan bahwa “Notaris dilarang untuk 

membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri 

sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 

ayat (1) tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UUJN, Notaris 

tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan membayar biaya, ganti rugi dan 
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bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya 

memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. 

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta 

karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti: 

a. Sebelum Notaris mengangkat sumpah99 

b. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya100 

c. Di luar wilayah jabatannya101 

d. Selama Notaris cuti102 

F. Saksi Akta Notaris (Instrumenter) 

Saksi secara umum ada dua, pertama mereka yang secara kebetulan 

melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan, dan 

kedua, saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum dilakukan sengaja telah 

diminta untuk menjadi saksi. 

Menurut Pasal 171 HIR bahwa yang diterangkan oleh “saksi adalah apa 

yang ia lihat, ia dengar, atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus 

disertai alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana ia sampai mengetahui hal-hal 

yang diterangkan olehnya. Perasaan istimewa, yang terjadi karena akal, tidak 

dipandang sebagai penyaksian.”103 Kedudukan saksi akta dalam Notaris berbeda 

dengan saksi pada umumnya sebagaimana tersebut di atas, selain akta Notaris 

atau merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang 

                                                 
99 Pasal 4 UUJN 
100 Pasal 9 UUJN 
101 Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN 
102 Pasal 25 UUJN 
103 Lihat Pasal 171 HIR. 
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terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian 

dari pembeli kepada penjual, secara fisik saksi tersebut melihat sendiri persitiwa 

tersebut.  

Akan tetapi, dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang 

pembelian kepada penjual yang dilakukan transfer antar-bank, yang hanya dapat 

dibuktikan dengan bukti transfer kemudian akta jual belinya di hadapan Notaris, 

maka selain saksi akta mengetahui dengan betul peristiwa hukum yang terjadi 

dalam transaksi tersebut, sedangkan saksi akta tidak tahu apa pun tentang 

penyerahan uang tersebut secara fisik. Berdasakan ilustrrasi sederhana tersebut di 

atas, bahwa kedudukan saksi akta Notaris merupakan perintah Undang-undang 

untuk memenuhi syarat formal akta Notaris. 104 

Dalam dunia kenotariatan, dikenal dengan dua saksi, yaitu saksi kenal dan 

saksi instrumenter, hanya yang disebut terakhir ini (yang oleh Undang-undang 

diwajibkan hadir pada tiap pembuatan akta Notaris). saksi adalah seseorang yang 

memberi kesaksian dengan menerangkan apa yang ia lihat dan dengar 

(waarnemen).  

Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta dalam pembuatan 

terjadinya akta (Instrumenter), maka dari itulah, saksi akta Notaris disebut 

sebagai saksi Instrumenter (instrumentaire getuigen) dengan jalan membubuhkan 

tanda tangan mereka, mereka memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya 

dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh UUJN.105 

                                                 
104 Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2014), hlm. 10-11. 
105 Ibid., hlm. 11 
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Salah satu syarat formal akta Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 

38 UUUJN yang mengenai saksi (saksi instrumenter) ini ditegaskan dalam Pasal 

38 ayat (4) huruf c UUJN bahwa pada akhir akta atau penutup akta harus memuat 

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir pekerjaan, jabatan, kedudukan dan 

tempat tinggal tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal itu tidak dipenuhi, maka akta 

tersebut tergradasi menjadi akta di bawah tangan.106 

Saksi instrumenter dalam akta Notaris terdapat dua macam, yaitu: 

1) Saksi instrumenter pada akta wasiat notarial, dan 

2) Saksi instrumenter pada akta notarial bukan wasiat. 

Saksi pada akta wasiat berdasarkan Pasal 939 ayat (2) dan ayat (4) 

KUHPerdata diharuskan hadir pada waktu pewaris mengutarakan kemauannya 

yang terakhir, jika para saksi pada saat itu tidak hadir, sedangkan akta wasiat 

sudah disiapkan, maka sebelum pembacaan akta dilakukan oleh Notaris, pewaris 

harus mengutarakan lagi kemauannya terakhir di hadapan saksi.107 

Tetapi apabila para pihak telah mengutarakan kehendaknya terakhir di 

hadapan saksi, maka pembacaan akta langsung dapat dilakukan, namun 

pembacaan ini dan pertanyaan Notaris kepada pewaris apakah surat wasiat yang 

dibacakan itu benar mengandung wasiatnya, tetapi harus dilakukan di hadapan 

                                                 
106 Lihat Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN. Sedangakn di dalam KUHPerdata akta yang 

tergradasi tersebut Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak 
memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, 
hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdata). Bagi para 
pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang 
mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna 
tentang apa yang termuat di dalamnya (Pasal 1870 KUHPerdata). 

107 Pasal 939 ayat (2) KUHPerdata. 
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saksi.108 Tan Thong Kie menyatakan bahwa,109 kewajiban para saksi pada surat 

wasiat adalah: 

a. Menyaksikan apakah yang dibacakan oleh Notaris adalah cocok 

dengan kehendak pewaris. 

b. Menyaksikan bahwa Notaris telah memenuhi syarat Undang-undang 

untuk terjadinya akta wasiat autentik. 

Saksi pada akta Notaris (bukan wasiat) diatur dalam Pasal 22 Peraturan 

Jabatan Notaris yang hanya menyatakan bahwa akta notaris harus diresmikan 

(verlijden) di hadapan dua orang saksi dan menentukan siapa saja yang dapat 

dijadikan saksi. Ketentuan bahwa mereka harus hadir sewaktu penghadap 

mengutarakan maksudnya untuk membuat akta atau tidak. 

Tan Thong Kie 110  berpendapat bahwa peran saksi dalam akta Notaris 

(bukan surat wasiat) tidak dapat mengontrol apakah isi suatu akta sesuai dengan 

kehendak para penghadap, dengan demikian keberadaan para saksi pada suatu 

akta Notaris (bukan surat wasiat) hanya diharuskan oleh Undang-undang untuk 

menyaksikan dan dengan penandatanganan mereka, mereka menyatakan secara 

tertulis, bahwa Notaris telah memenuhi syarat Undang-undang untuk membuat 

suatu akta autentik. 

 

 

 

                                                 
108 Pasal 939 ayat (4) KUHPerdata 
109 Tan Thong Kie, Studi Notariat Bberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek 

Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), bab saksi. Tanpa halaman. 
110 Ibid. 
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BAB III 

PERAN SAKSI INSTRUMENTER DAN AKIBAT HUKUMNYA 

TERHADAP KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL 

A. Peran dan Tanggung Jawab Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta 

Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (4)  huruf  UUJN-P menyatakan bahwa 

pada bagian akhir (penutup) akta wajib memuat nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap 

saksi akta. Dan pelanggaran terhadap Pasal 38 UUJN-P berdasarkan Pasal 41 

UUJN-P mengakibatkan  akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan.111 

Pasal 40 UUJN-P ditegaskan pula bahwa : 

1. “Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) 
orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. 

2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya 

telah menikah; 
b. cakap melakukan perbuatan hukum; 
c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 
d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan 
e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam 

garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis 
ke samping sampai dengan 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.” 

                                                 
111 http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-

notaris/, yang ditulis oleh Habib Adjie, diakses pada tanggal 16 November 2017, pukul 06.30 
WIB. 

http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/,
http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/,
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Menurut Pasal 171 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) bahwa yang 

diterangkan oleh saksi adalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi 

pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana ia 

sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan yang istimewa, 

yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian, kemudian Pasal 

1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan 

sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan 

hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang 

bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang di sengketakan 

para pihak di pengadilan. 

Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan 

tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. 

Di samping itu dalam Pasal 40 UUJN-P juga menentukan mengenai syarat-syarat 

untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Saksi 

instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. 

Saksi kenal adalah saksi pengenal yang memperkenalkan penghadap kepada 

Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 

tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.112 

Ketentuan syarat menjadi saksi akta Notaris, selain saksi instrumenter, 

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 

2017 tentang Pengangkatan Notaris, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mewajibkan 

calon Notaris yang magang, wajib berpartisipasi dan dicantumkan namanya 

                                                 
112 Ibid., 
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sebagai saksi paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta.113 Dengan kata lain, calon 

Notaris sebelum diangkat wajib mengikuti ujian pengangkatan yang 

diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan menjadi saksi atau dicantumkan 

namanya minimal 20 akta, surat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Notaris 

dimana calon Notaris magang. 

 Saksi akta memahami peranannya dalam suatu akta Notaris, dalam 

kenyataannya, seringkali saksi instrumenter diperlukan keterangannya dalam 

membuat terang suatu perkara. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui 

oleh saksi instrumenter mengenai keterlibatannya dalam pembuatan 

akta. Pertama, saksi akta ikut menyaksikan kehadiran penghadap dalam proses 

pembacaan maupun penandatanganan akta Notaris. Kedua, saksi akta ikut 

menyaksikan pembacaan akta oleh Notaris kepada para penghadap maupun 

kepada para saksi. Ketiga, saksi akta ikut menyaksikan penandatanganan akta 

baik oleh para penghadap maupun oleh Notaris itu sendiri. 

Dari sini, seorang saksi akta harus dapat memberikan kesaksian mengenai 

identitas penghadap bahwa benar penghadap tersebut yang menghadap Notaris 

untuk membuat akta sebagaimana yang dibacakan kepadanya dan “bahwa 

benar” Notaris telah membacakan isi akta sesuai keingian atau kesepakatan para 

                                                 
113 Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Pengangkatan Notaris, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyatakan “dalam program magang 
di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) 
akta”. 
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penghadap “sekaligus bahwa benar” para penghadap tersebut telah memberikan 

persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan. 

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa, 

tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis ke atas dan ke bawah 

tanpa batas dan garis ke samping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris 

ataupun dengan para penghadap.114 

Ketentuan saksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi adalah orang yang dapat 

memberikan kepentingan guna proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.115  Sehingga dikaitakan dengan 

keberadaan saksi instrumenter berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi 

dan Korban belum memberikan perlindungan kepada saksi instumenter, karena 

saksi yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah saksi yang berkaitan 

dengan tindak pidana, sedangkan saksi istrumenter, merupakan saksi dalam akta 

yang hanya sebatas kesesuaian formal.116 

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, merupakan peruntukan saksi yang berkaitan dengan hukum 

                                                 
114 Sutrisno, Komentar UU Jabatan Notaris Buku II, (Medan, Tanpa Penerbit, 2007), 

hlm 35. 
115 Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
116 Wawancara dengan Sri Wahyuni, Saksi Instrumenter, Tanggal 30 Desember 2017,  di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Pukul 15.00 WIB. 
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pidana, bukan berhubungan dengan saksi instrumenter dalam Notaris yang 

fungsinya adalah menyaksikan informasi/data formalitas yang sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang jabatan Notaris. 

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap 

diperlukan. Karena keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat 

bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta 

yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau 

pihak ketiga. 117  Saksi instrumenter dengan membubuhkan tanda tangan, 

memberikan kesaksian, tentang kebenaran dalam isi akta serta kesaksian bahwa 

telah dipenuhinya syarat formalitas yang diharuskan oleh Undang-undang.118 

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 

66A UUJN-P dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris telah memberikan harapan 

mengenai seharusnya seperti apa Notaris dan akta Notaris dinilai oleh institusi 

yang memahami dan mengerti Notaris. 119  Sudah tentu dalam melakukan 

pemeriksaan Notaris atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk 

kepentingan proses peradilan, Majelis Kehormatan Notaris akan bersidang dan 

menilai tindakan Notaris dan akta Notaris yang bersangkutan berdasarkan 

Undang-undang Jabatan Notaris dan hukum kenotariatan Indonesia. 

                                                 
117 Wawancara dengan Ambar Puji Novaningsih, SH, MKn, Notaris PPAT Kabupaten 

Gunungkidul, pada tanggal 29 Desember 2017, di kantor Notaris PPAT Ambar Puji Novaningsih, 
SH, MKn. Pukul 10.00 WIB. 

118 Wawancara dengan Desyka Ratna Sari, pada tanggal 02 Januari 2018, di kantor 
Notaris PPAT Fajar Rudiyanti, SH, MKn, Kabupaten Sleman, pukul 12.30 WIB  

119Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Majelis Kehormatan Notaris. 
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Majelis Kehormatan Notaris apabila tidak mengizinkan seorang Notaris 

untuk memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan alasan 

Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur 

pembuatan akta yang benar berdasarkan UUJN, maka untuk Notaris yang 

bersangkutan telah selesai perbuatan hukumnya. Artinya, akta yang dibuat oleh 

atau di hadapan Notaris telah memenuhi syarat lahir, formal, dan materil. 

Praktik sekarang ini banyak ditemukan kenyataan, ketika seorang Notaris 

oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak di izinkan untuk memenuhi panggilan 

penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka (khususnya penyidik dari 

kepolisian) akan berupaya untuk mencari cara atau celah lain dengan maksud 

untuk memperoleh kebenaran materil, dan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu 

memanggil saksi-saksi akta atau membidik saksi-saksi yang tersebut dalam akhir 

akta, dengan keterangan yang diperoleh dari saksi akta tersebut, berharap dapat 

memeriksa Notaris yang bersangkutan atau terkadang dibalik para saksi akta 

dipanggil terlebih dahulu, setelah mendapat keterangan dari para saksi tersebut, 

berharap dapat memeriksa. 

Kewajiban sebagai saksi, turut mendengarkan pembacaan dari akad itu, 

juga turut menyaksikan perbuatan itu dan penandatanganan dari akta itu. Para 

saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka 

tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi akta itu dalam ingatannya. 

Kedudukan Saksi Akta Notaris berbeda dengan saksi pada umumnya 

sebagaimana tersebut di atas. Selain Akta Notaris atau saksi pada umumnya 

merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, 
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misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari 

pembeli kepada penjual, maka secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa 

tersebut. Tapi dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang 

pembelian kepada penjual yang dilakukan transfers antar bank, yang hanya dapat 

dibuktikan dengan bukti transfers, kemudian akta perikatan jual belinya di 

hadapan Notaris.  

Maka saksi selain saksi akta mengetahui dengan betul peristiwa hukum 

yang terjadi dalam transaksi tersebut, sedangkan saksi akta tidak tahu apapun 

tentang penyerahan uang tersebut secara fisik. Berdasarkan ilustrasi 

sederhana  tersebut bahwa kedudukan saksi akta Notaris merupakan perintah 

UUJN untuk memenuhi syarat formal akta Notaris. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siska Wareh,120 Saksi Akta Notaris 

merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta 

(instrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair (Instrumentaire 

Getuigen). Mereka dengan cara membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan 

kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-

formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN-P, yang disebutkan dalam akta 

tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair ini adalah karyawan Notaris 

itu sendiri. Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebut akta Notaris lengkap 

jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan 

salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. 

                                                 
120  Wawancara dengan Siska Wareh, saksi Instrumentar di kantor Notaris Kabupaten 

Sleman, pada tanggal 10 November 2017, Pukul 10.00 WIB. 
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Pada prakteknya para penghadap yang datang ke hadapan Notaris 

membawa saksinya sendiri, misalnya kedua bela pihak membawa saksinya 

masing-masing, atas permintaan para penghadap saksi-saksi dari masing-masing 

penghadap ditempatkan dan disebutkan pada akhir akta, padahal Notaris tahu dan 

paham bahwa yang disebut saksi akta (saksi instrumentair/Instrumentaire 

Getuigen) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta 

dilakukan di kantor/di hadapan Notaris.  

Saksi-saksi yang dibawa oleh para penghadap kemudian oleh Notaris 

ditempatkan/disebutkan pada akhir akta, maka tidak dan bukan disebut saksi 

akta, karena tidak memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan 

akta dilakukan di kantor/di hadapan Notaris. Seharusnya saksi akta (Saksi 

Instrumentair /Instrumentaire Getuigen) karyawan kantor Notaris sendiri karena 

sudah pasti memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta 

dilakukan di kantor/di hadapan Notaris. 

Pendapat Fajar Rudiyanti 121 , Notaris PPAT di Kabupaten Sleman 

mengatakan bahwa apabila para penghadap membawa saksi sendiri, maka dapat 

dicantumkan/disebutkan pada akhir akta sebagai saksi akta, tapi kehadiran dan 

pencantuman/penyebutan namanya dapat dilakukan sebelum akhir akta saja, 

karena mereka berkedudukan sebagai “saksi fakta” untuk para pihak/penghadap. 

Bahwa yang utama syarat saksi 122  secara formal harus ada sebanyak 2 (dua) 

orang, apabila ada yang meminta lebih tidak dilarang, tapi  dengan kedudukan 

                                                 
121 Hasil wawancara dengan Fajar Rudiyanti, Notaris PPAT di Kabupaten Sleman, pada 

tanggal 10 November 2017, Pukul 11.00 WIB. 
122 Lihat Pasal 40 UUJN-P. 
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tetap sebagai saksi akta dari kantor Notaris. Jika lebih dari 2 (dua) orang dan 

bukan dari kantor/karyawan kantor Notaris bisa ditempatkan sebagai saksi fakta. 

Pada praktek sekarang ini, ada juga Saksi Akta dipanggil oleh Penyidik 

sebagai saksi jika ada atau timbul permasalahan oleh para pihak berdasarkan akta 

yang bersangkutan. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung 

makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena 

jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris sebagai 

jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat 

dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya memiliki kewajiban merahasiakan segala sesuatu 

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 

pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang 

menentukan lain.123 

Akta Notaris tidak boleh diperlakukan secara parsial di hadapan hukum, 

tapi harus dipahami secara menyeluruh (holistic-integral), mulai dari awal akta 

sampai akhir akta, dengan kata lain pemanggilan saksi akta tersebut 

membuktikan ketidakmampuan pihak-pihak tertentu tersebut dalam memahami 

akta Notaris, dengan kata lain pemanggilan saksi akta yang tersebut dalam akhir 

akta tersebut merupakan suatu penyimpangan dan tidak perlu dilakukan dan telah 

                                                 
123Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, yaitu : merahasiakan segala sesuatu mengenai 

Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 
sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. 
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terjadi pembongkaran rahasia melalui pemanggilan dan keterangan dari Saksi 

Akta.124 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami, apabila mereka yang 

namanya dalam akta sebut karena tidak mau melaksanakan isi akta atau ada pihak 

yang dirugikan bukan dengan cara menyeret Notaris dan para Saksi Akta kepada 

kepolisian atau Penyidik. Tapi aktanya yang menjadi dasar, karena akan terjadi 

ketidakkonsistenan dalam pembuktian, ketika Notaris dan Saksi Akta masih 

hidup, maka Notaris dan Saksi Akta akan dimintai keterangan, tapi ketika Notaris 

dan Saksi Akta sudah meninggal dunia, sudah tidak mungkin lagi dimintai 

keterangan, kecuali dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Oleh karena itu fokusnya 

pada aktanya, bukan mempersoalkan Notaris dan Saksi Akta. Jadi sangat tidak 

sesuai atau bertentangan dengan UUJN jika Penyidik, Hakim, Kejaksaan 

memanggil Saksi Akta, karena Saksi Akta merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari formalitas-formalitas. 

B. Akibat Hukum Bagi Saksi Instrumenter Berkaitan Dengan Merahasiakan Isi 
Akta Notaris 

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-

akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang 

bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.125 Ketentuan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan sebagaimana 

berikut : 
                                                 

124 Indonesia Notary Community/Inc, ditulis oleh Habib Adjie, diakses pada tanggal 12 
November 2017, Pukul 13.00 WIB. 

125 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum (PIH), (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 
71. 
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Pasal 170 ayat (1) dinyatakan bahwa126 “mereka yang karena pekerjaan, 
harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat 
minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, 
yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” 

Pasal 170 ayat (2), menyatakan “hakim menentukan sah atau tidaknya 
segala alasan untuk permintaan tersebut.” 

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) pekerjaan atau jabatan yang menentukan 

adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. Penjelasan Pasal 170 ayat (2) jika tidak ada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan 

yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang 

menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan 

kebebasan tersebut. 

Kewajiban bagi saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta tidak 

diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan 

dalam Kode Etik Notaris, di dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun 

ketentuan dalam Kode Etik Notaris, hanya mengatur kewajiban Notaris untuk 

merahasiakan isi akta, sehingga apabila saksi instrumenter membuka kerahasiaan 

isi akta, maka tidak ada sanksi yang mengikat secara peraturan perundang-

undangan, hanya saja dalam ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, yang menyatakan: 

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya 
karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” 

                                                 
126 Lihat ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  
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Artinya, perbuatan saksi instrumenter yang membocorkan isi akta tidak 

dapat dituntut secara pidana, perbuatan saksi instrumenter yang demikian 

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad). 127  Perbuatan 

melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 

1365 KUHPerdata berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa 

kerugiaan kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugiaan itu, mengganti kerugian tersebut”.  

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai 

melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat128: 

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain 

3. Bertentangan dengan kesusilaan 

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. 

Istilah perbuatan melawan hukum ini lebih tepat digunakan karena 

memiliki pengertian yang lebih luas. Sedangkan istilah perbuatan melanggar 

hukum tersebut mempunyai arti yang lebih sempit karena hanya dipakai dalam 

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan penafsirannya. Dinamakan 

perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum 

pada umumnya. 

Berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh saksi instrumenter 

Notaris di Kabupaten Sleman, berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Sleman 

                                                 
127 Wawancara dengan Agus Pandoman, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018, Pukul 

10.00 WIB, di Fakultas Hukum Pascasarjana Hukum UII, Yogyakarta. 
 128 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas 
Indonesia 2003), hlm. 117 
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Nomor 185/Pid.B/2017/PN Smn dan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Smn, 

merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh Notaris dan menjadikan saksi 

instrumenter turut serta, dimana saksi tersebut dijatuhi hukuman pidana atas 

tindakan perbuatan tindak pidana dengan pelanggaran atas ketentuan : 

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang 
menyatakan bahwa “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan 
surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan 
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan 
pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau 
yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat 
menimbulkan kerugian.” 

Dalam Petikan Putusan Pengadilan Sleman tersebut menyatakan terdakwa 

Tuan A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 

Pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Akta Autentik.” Menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan 

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan. Kasus di atas, merupakan sebuah tindakan pidana yang 

dilakukan oleh Notaris, yang pada akhirnya saksi Instrumenter menjadi turut 

tergugat. Maka perlu dipahami penggunaan makna saksi instrumenter dalam 

berkaitan pembuatan akta Notariil, dengan saksi instrumenter yang berhubungan 

dengan hukum pidana. 

 

 

 



78 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari urian tersebut  di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Peran saksi instrumenter dalam pembuatan akta. Pertama, saksi instrumenter 

ikut menyaksikan kehadiran penghadap dalam proses pembacaan maupun 

penandatanganan akta Notaris. Kedua, saksi instrumenter ikut menyaksikan 

pembacaan akta oleh Notaris kepada para penghadap maupun kepada para 

saksi. Ketiga, saksi akta ikut menyaksikan penandatanganan akta baik oleh 

para penghadap maupun oleh Notaris itu sendiri, sedangkan tanggung jawab 

saksi intrumenter hanya sebatas kebenaran formal yang diberikan oleh para 

pihak untuk kepentingan pembuatan akta Notariil, dan apabila terjadi 

kesalahan yang berkaitan dengan kebenaran formal tersebut, maka yang 

wajib bertanggungawab adalah Notaris sebagai pejabat umum. 

2. Akibat hukum atas tindakan yang dilakukan oleh saksi instrumenter 

berkaitan dengan kerahasiaan isi akta, Notaris dapat menerapkan perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatig daad), sehingga saksi instrumenter tidak 

dapat dikenakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, tidak adanya aturan yang mewajibkan saksi instrumenter untuk 

merahasiakan isi akta, menjadikan kelemahan bagi seorang Notaris, seorang 

Notaris memiliki kewajiban ingkar apabila penyidik, polisi, hakim meminta 

minuta akta, maupun berkas yang berkaitan dengan pembuatan akta tanpa  

persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Akan tetapi dikarenakan 
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perlindungan untuk saksi instrumenter belum ada saat ini, maka bisa saja 

saksi instrumenter dapat diminta keterangan oleh penyidik, jaksa maupun 

hakim. 

B. Saran 

1. Kepada Notaris agar selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

memilih orang yang hendak dijadikan staf yang nantinya juga akan bertindak 

sebagai saksi instrumenter, karena staf tidak dibebani tanggungjawab dalam 

pembuatan akta, akan tetapi tanggung jawab itu melekat  kepada Notaris 

yang bersangkutan. 

2. Kepada pemerintah untuk membuat aturan mengenai kewajiban saksi 

instrumenter untuk merahasiakan isi akta notariil, sehingga membuka rahasia 

melalui saksi instrumenter dapat dihindari. 
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