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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini dalam kehidupan bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang 

cukup pesat, Atas jasa dari notaris semakin dibutuhkan, Dengan perkembangan yang 

semakin maju tersebut. Hal ini terutama terkait dengan adanya keinginan dari masyarakat 

untuk menyatakan kehendak dengan dengan alat bukti yang otentik. Notaris merupakan 

pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan 

konsultasi hukum kepada yang membutuhkan masyarakat. Bantuan hukum yang dapat 

diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun lainnya  

kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris Notaris 2 Tahun 2004.  

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, dan akta di bawah tangan, yaitu akta 

otentik dan akta. Dengan cara demikian yang utama, tergantung kesepakatan para 

pihak, tanggal dapat dibuat kapan saja, sedangkan untuk itu harus dibuatkan akta 

yang asli oleh pejabat yang berwenang. Akta dibawah tangan bisa dibuat Sejak 

zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk 

membuat pencatan-pencatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai 

seseorang keperdataan, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat 

dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari 

catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya, 

dari akta otentik akta-akta tersebut harus dianggap selalu benar, dimuka pengadilan, 

kecuali jika dibuktikan sebaliknya.  
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Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 KUH 

Perdata, yang mengatakan bahwa "akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam 

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu."  

Apabila diambil intinya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Bentuknya sesuai undang-undang 

“Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan akta lain-

lainsudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga 

akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya 

berdasarkan kesepaktan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan 

berkontrak”. 

2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang 

“Artinya yang membuat adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan 

pegawai umum (notaris) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan 

kemudian membacakan isinya kepada para pihak (partij akte) 

a. Mempunyai pembuktian yang sempurna 

b. Jika akta disangkal mengenai kebenarannya, maka  penyangkal  harus 

membuktikan mengenai ketidakbenarannya”. 

 "Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, 

karena yang dimaksud dengan" pejabat umum yang berwenang "itu sendiri adalah 

pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatan 

tersebut, misalnya, pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk 
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mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dan lain sebagainya.  

Berbeda dengan akta otentik, “akta di bawah tangan” memiliki ciri dan kekhasan 

tersendiri, berupa:  

1. Bentuknya bebas; 

2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum; 

3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh 

pembuatnya, artinya bahwa isi dari pembuatan tersebut tidak perlu 

dibuktikanlagi kecuali ada yang bias membuktikan sebaliknya (menyangkal 

isinya); 

4. Maka pembuktian tersebut harusdilengkapi juga dengan saksi-saksi dan 

bukti lainnya, Dalam hal harus dibuktikan. Oleh karena itu, biasanya akta 

dibawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 dewasa utnuk memperkuat 

pembuktian orang saksi yang sudah.  

 Prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan 

pribadi tertentu. Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara 

umum, namun dimasyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan 

pengertiannyan Misalnya, akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal 

pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta 

di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah 

benar dibuat sesuai waktunya. “Akta otentk Adalah akta yang dibuat oleh umum 

pejabat yang diberikan oleh wewenang untuk membuatnya menurut bentuk  
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dan tata cara yang diterapkan undang dalam-undang yang yang berisikan perjanjian 

atau kemauan dari para pihak”.  

 “Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang 

ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga 

akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti 

didepan pengadilan sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang 

dipergunakan untuk membuat suatu perjanjian antara dihadiri para pihak”.  

“Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat 

sendiri oleh para pihak yang berjanji, suatu tanpa standar baku tertentu dan hanya 

disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut”.  Untuk pihak tersebut apabila 

para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya mengakui perjanjian 

tersebut (mengakui tanda tangannya didalam perjanjian) Sedangkan kekuatan 

pembuktiannya hanya antara. Menyangkal akan kebenaran dapat. Artinya salah satu 

pihak dapat tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Dipengadilan 

artinya dapat dijadikan bukti, Lain halnya dengan akta otentik, akta  

otentik atau biasa disebut juga akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna.  

 “Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran 

dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk 

menentukan suatu kebenaran dalam prose peradilan suatu diperlukan pembuktian”.  

Dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, Menurut 

Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran.  
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“Darwan Prinst Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian 

adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa 

yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya”. 

Darwan Prinst dalam buku Hukum Perdata. Pembuktian adalah pembuktian secara 

juris tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Sedangkan menurut Sudikno 

Mertokusumo. Yang bersifat juris ini mencoba menetapkan pembuktian apa yang 

telah terjadi secara konkret. Maka membuktikan pada hakekatnya berarti 

mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-perisiwa tertentu dianggap 

benar. Baik dalam pembuktian secara yuridis maupun ilmiah.  

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses 

persidangan di pengadilan yang dihubungkan wewenang dengan Notaris dalam 

legalisasi. Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat 

yang berwenang. Berdasarkan pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH “Penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti 

dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi 

legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan 

dalam pembuktian sidang di pengadilan”.  
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah berikut ini  : 

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang tugas Notaris menurut UU 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. 

2. Bagiamana tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi Akta dibawah 

tangan. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  ketentuan  yang mengatur  tentang  tugas Notaris 

menurut UU Nomor  2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan 

Notaris. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi Akta 

dibawah tangan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memperluas pengetahuan tentang kekuatan pembuktian akta dibawah 

tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi. 

Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus 

dalam bidang hukum dan kenotariatan. 


